
1 
 

พยัญชนะ  Phayanchana (Consonants) 

 

                                                                                                   

    (low). It is important to know which group each consonant symbol belongs to, as it is one of the 

factors determining the tone of a syllable.  

 

       (akshara) 

Klaang (middle) 

       (akshara) 

      (high) 

       (akshara) 

    (Low) 

ก  

k  

ข ฃ*  
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kh 
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ง  
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จ  
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ฉ  
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ช     ซ  

ch(ʨh)    s 

ฌ  

ch(ʨh) 

ญ  

ny* 
ฎ ฏ  

d   t 

ฐ  

th 

ฑ  

th 

ฒ  

th 

ณ  

n 
ด ต  

d   t 
ถ  

th 
ท  

th 
ธ  

th 
น  

n 
บ ป  
b  p 

ผ ฝ 

ph   f 

พ ฟ  

ph   f 
ภ  

ph 
ม  

m 

  ย  

y (j) 

ร  

r 

ล 

l 

  ว 

w 

  

 ศ ษ ส 

 s 

  ฬ 

l 

อ  

ʔ 

ห 
h 

ฮ 
h 

  

 

Notice that there are duplicate letter symbols for phonetically identical consonants. 

Examples: ด ฏ for [d] (read as d dek and d cha-daa respectively) and ต ฏ for [t] (read as 

t tao and t patak respectively). For this reason, each Thai letter is assigned an 

associated word so as to distinguish letters representing same consonant sound, in 

analogy to c for cat and k for king in English when spelling Catherine or Katherine. 
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Aksorn Klaang (Stop unaspirated Consonants) 

ก ไก ่  kɔɔ      = chicken  

 IP     b      ‘ ’. O                      c                       E                           b           ‘ ’ 

           ‘ ’. B                            b            c   c    w           c        . I         c        

E       ‘ ’    ‘ k ’ w                     . F                              c        ‘ ’    P   in.) 

  

จ จาน  cɔɔ caan  = plate  

 IP     b       c       ‘ʨ’. O                      c                       E                           b        

   ‘j’. B                          b zz            E       ‘j’/ʤ/. I         c        ‘j’     ‘z’    P     . 

However, when used as a final consonant, it sounds exactly like ด) 

  

ด เด็ก  dɔɔ      = child (a little boy or girl, not son or daughter)  

(IP     b   ‘ ’.         E       ‘ ’. No such equivalent sound in Chinese.) 

  

ต เต่า  tɔɔ   w   = tortoise or turtle  

 IP     b   ‘ ’. O                      c                       E                           b         ‘  ’         

   ‘ ’. I              b  w    E      ‘ ’    ‘ ’. I                       F   c  /         ‘ ’        E       ‘ ’ 

without aspiration as in ‘ t   ’                ‘t   ’. I             ‘ ’            P     .  

 

บ ใบไม้ bɔɔ b        = tree leaf  

 IP     b   ‘b’.         E      ‘b’. N    c   q                         .  

 

ป ปลา  pɔɔ plaa = fish  

 IP     b   ‘ ’. O                      c                       E                           b         ‘b ’         

   ‘ ’. I              b  w    E       ‘b’     ‘ ’. I                       F   c  /         ‘ ’        E       

‘ ’ w                        ‘ p   ’                ‘p   ’. I              ‘b’            P     .  

 

อ อ่าง  ʔɔɔ ʔa ŋ  = sink or basin 

(Usually, it is left unmarked in Romanization of Thai. However, for convenience sake of transcription and for 

learning purposes, the symbol ʔ is to denote a blank consonant, since consonant space cannot be left blank 

when writing out a Thai syllable, and thus ʔ is to fill that gap e.g.“    ”    w          แอน /ʔɛɛn/instead of แ - 
น /ɛɛn/ which is wrong in writing Thai script.)    
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Aksorn     (Sonorant Consonants) 

ง งู   ŋɔɔ ŋuu  = snake  

 IP     b      ‘ŋ’.                       z      “  ”. I              E       ‘  ’    ‘  nging’    ‘  ng  ’ 

                      E       w     b                 . F                                      ‘  ’ in Pinyin as 

final consonant only, as in –ang /-eng, but not as initial. However, initial ng does exist in Cantonese.) 

 

ญ หญิง  (n)yɔɔ   ŋ   = lady, female  

(Special but only moderately used in Thai, mainly more for Pali-Sanskrit loan words. It is used for depicting 

/ɲ/        ‘  ’    I   c w        ‘  ’    F   c     ñ            w      w  c            x           .       

        c                      ‘ -’ ย b              c                      ‘- ’ น.) 

 น หนู  nɔɔ      = rat, mouse  

 IP     b      ‘ ’.         E       ‘ ’     ‘ ’            P       

ม ม้า  mɔɔ m a = horse  

 IP     b      ‘ ’.         E       ‘ ’     ‘ ’            P        

 

ร เรือ  rɔɔ rʉa   = boat, ship  

 L            ‘ ’ b               . I  b c     ‘- ’                        c  ‘ ’             ’   x           . I     

also used in forming consonant clusters with other consonants, eg. kr, tr, pr. No equivalent in Pinyin.) 

 

ล ลิง  lɔɔ liŋ =  monkey  

 IP     b      ‘ ’.         E       ‘ ’    ‘ ’            P     ; I  b c            ‘- ’    ‘-w’                   

   c  ‘ ’             ’   x           . I                          c         c           . kl, pl, khl) 

 

ย ยักษ์  yɔɔ   k  = giant 

(IP     b       c       ‘j’. I             E       ‘ ’ /j/             ‘ ’            P         ‘y ’ /j :/ b       

                 ‘y ’ /ʔ :/. B             w             c     x   w              ‘- ’           ‘- ’.  

 

ว แหวน wɔɔ wɛ ɛn  = ring 

(IPA symbol    ‘w’.            b  w    E       ‘w’     ‘ ’              ‘w’            P         ‘w ’ /w :/ 

b          w    ‘wu’/ʔ :/.            w             c     x   w              ‘-w’             ‘- ’.  
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Consonant and Vowel Combinations 

 

Unlike Latin alphabet in which vowel always follow directly after consonant, Thai vowel symbols (สระ sara) 

may be placed at one or more positions (behind, front, above or below) around the consonant symbol 

depending on their shapes and sound.  

Remember that even if a syllable or word starts with vowel, a dummy blank consonant อ is required. 

 

In this section, we will first focus on the [a] and [i] vowels, in combination with aksorn klaang as initial letter, 

and with or without consonant ending (ตวัสะกด tua sakot). Refer to the vowel list. You will find อา for [a:] 

(sounds like English –ar-) and อ ีfor [i:] (sounds like English –ee- or –ea-). Basically, you place vowel 

symbols behind and above each consonant symbol respectively. We now have these combinations. 

 

กา จา ดา ตา บา ปา อา 

กี จี ดี ตี บี ปี อี 
 

กา = crow, raven     ตา = 1. eye(s)  2. Maternal grandfather  

ปา = to throw or hurl (dart)   อา =       ’            b     

ดี = good     ตี = to hit, to smash  ป ี= year(s)  

วรรณยุกต์  Warnayukt Tones 

 

N w     ’  c  b          w    Tone Marks to get even more sound combinations and of course more words 

and more meanings. I will use ปา as example, since that will give the most meaningful words. 

 

Tone Mark Name Tone (Thai and English) Thai Script and phonetics Meaning of the words 

- 

(not assigned) 

             “0” 

(mid level tone) ปา paa 
v. to throw or hurl 

projectile item (e.g. dart) 

     ʔ    

ไมเ้อก 
      ʔ    “1” 

(low tone) ป่า     n. forest; jungle 

          

ไมโ้ท 
           “2” 

(falling tone) ป้า      .       /      ’        

      . “     ”              

for addressing elderly lady. 

          

ไมต้รี 
           “3” 

(high tone) ป๊า     n. Chinese loan slang for 

father or rich Chinese boss 

     c    w   

ไมจ้ตัวา 
      c    w   “ ” 

(rising tone) ป๋า     n. Chinese loan slang for 

father or rich Chinese boss 

 

*Note that such tone marks and corresponding tone rules only apply to syllables that use Aksorn Klaang as 

initial letter. These seven consonants are the only ones that can be assigned with           and              

to undergo ALL the possible 5 tones, an           ‘    ’     ‘     ’ c           cc        . 
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Let us now apply the same to the rest of the combination above. We can get more words as following. 

 

จา้ = adj. glaring; dazzling   จ๋า = vocative particle to show affection towards someone  

ดา่ = v. to scold  บ่า = n. shoulder  บา้ = adj. crazy, mad  อา้ = v. to spread wide open 

กี ่= how many (+ unit or classifier) e.g. กีปี่ จี ้= v. to tickle or to rob (lit. to point finger/weapon at)  

ป่ี = n. a kind of musical flute    ป๋ี = adv. onomatopoeic word to emphasize black or dark 

 

*Note the position of tone marks. It is placed on top of consonant and not on the vowel as you always see as 

spelt on the phonetic guide of each word, with exception for top vowels such as symbol representing [i].  

 

N w    ’                    consonant clusters. 

 

กา ก่า ก้า ก๊า ก๋า 

กลา กล่า กล้า กล๊า กล๋า 

กรา กร่า กร้า กร๊า กร๋า 
 

Tone marks are however placed on the second letters ร ล instead of the initial letter despite the fact that they 

belong to           , while the overall tone of the syllable is still being governed by the initial aksorn klaang. 

 

Now putting ร ล into the above combinations, we form these words. 

กลา้ = adj. courageous, daring v. to dare to  ตะกร้า = n. basket  ปลา = n. fish  

บรา =  . ‘b  ’   ตรา = n. brand, mark, trademark   ตรี = Sanskrit loan for three 

 

Before we move on to combining these vowels with final-ending consonants (ตวัสะกด tua sakot)     ’  

understand the nature of these final-ending consonants and what is meant by Live and Dead Syllables. 

 

F                 ‘ ng’  ‘ n’  ‘ m’  ‘ r’  ‘ l’  ‘  y’     ‘w w’. H                         w   c     b  

                                     . N w     ‘tick’  ‘ p’     ‘ t’                      the sound for few 

seconds by its final consonant. Challenge yourself. Notice that you can barely hold               ‘ ’  ‘ ’     

‘ ’    c          as Stop Consonants. They constrict airflow such that the sound stops abruptly.  

 

Syllables ending with sonorant consonants (n, m, ng, y, w, r, l) are said to be LIVE and are usually assigned 

with tone marks to alter to different tones. On the other hand, those ending with stop consonants (k, p, t) are 

said to be DEAD. They are rarely placed tone mark. The tone is determined mainly by initial consonant class. 

 

Also note that –r and –l endings (ร ล) do not exist in Thai Language. They are automatically read as –n or –w.  

Meanwhile, จ ด ต ท at the back will be read as soft –t ending and บ ป พ ฟ will be read as soft –p ending. 

 

*For syllable ending with vowel (without final-ending consonant) short vowel is dead and long vowel is live. 

 

Dead-Syllable starting with Aksorn Klaang (Middle Class) will automatically be read with       ʔ   , without 

having to place      ʔ    at all. 
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Compare the tones of these syllables. 

 

ดา  daa ด่า   a 
ดะ   (ʔ) 

ดาก   ak ดาด   at ดาบ   ap ด้า   a 

ดาง  daaŋ ด่าง   aŋ  ด้าง   aŋ 
ดาน  daan ด่าน   an  ด้าน   an 
ดาม  daam ด่าม   am  ด้าม   am 
 

To alter the tone of a syllable that starts with Aksorn Klaang from              into       ʔ   , place the 

     ʔ    on the consonant symbol or add a stop consonant ending k, p, t to make it a dead syllable. 

                        w             ’  end with any consonant (glottal stop) will also gives such low tone. 

 

Below are some words of –aaX pattern, where X stands for final consonants. 

กา้น = n. stalk    จาน = n. plate     อา่น = v. to read 

กระดาน = n. board    ดา่น = n. stage, level, pass   ดา้น = n. side   

ตา้น = v. to resist   บาน = v. to bloom. cls for doors  บา้น = n. house, home    

กาง = v. to spread   กลาง = middle     กา้ง = n. fish bone   

จาง = v. to fade   กระจา่ง = adv. clearly จา้ง = v. to hire  ต่าง = adj. different 

บาง = adj. thin art. some บา้ง = to some extent  อา่ง = n. sink, basin       อา้ง = n. to claim 

กาม = n. lust    กา้ม = n. pincer    กลา้ม = n. muscle   

จาม = to sneeze   ดา้ม = cls. for pens or brooms   ตาม = v. to follow    

จาก = prp. from v. to part from ตาก = v. to sun-dry     ปาก = n. mouth   

ดาด = n. deck    บาด = v. to get wounded   ตราด = p.n. Trat Province 

ดาบ = n. sword   อาบ = v. to soak in, to bathe   ปราบ = v. to slay 

 

Short vowels without ending will be read with       ʔ   .  

 

กา จา ดา ตา บา ปา อา 

ก่า จ่า ด่า ต่า บ่า ป่า อ่า 

กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ อะ 
  

Now, refer to the vowel list and note that right-side short vowel sara ʔ  changes to top short vowel known as 

ไม้หนัอากาศ          ʔ       . Again, the tone also changes if it is added with sonorant consonant ending. 

Like vowel for [i] which is a top vowel, tone marks shall be placed on top of          ʔ        in the same 

manner as it is placed on sara ʔii. Short vowel –              E            c           ‘-u-’        ‘   ’. 
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 ดะ   (ʔ) ดกั   k ดดั   t ดบั   p  
ดงั  daŋ ดัง่   ŋ  ดัง้   ŋ 
ดนั  dan ดัน่   n  ดัน้   n 
ดมั  dam ดัม่   m  ดัม้   m 
 

Note that อมั is not commonly spelt in Thai wards. Normally, a special vowel sign อ า is used which Thai often 

regard it as a separate vowel from sara ʔa. I              E       ‘–  ’.   
 

ก า จ า ด า ต า บ า ป า อ า 

กัม จัม ดัม ตัม บัม ปัม อัม 
 

Usually อมั is often used for foreign loan words, while อ า is more used for Thai words. Examples:  

 

อดมั = Adam อดี า = the black one จัม๊พ ์= ‘jump’ จ า = remember ป ัม๊พ ์= ‘pump’; gas station 

ก า = v. to clench  ต า = v. to pound in a pestle ต ่า = adj. low, inferior ปล ้า = v. to grapple  
 

Examples of words in –aX pattern. 

กนั = v. to guard, to protect  prn. together, to each other   กลัน่ = to distill  

กัน้ = v. to obstruct, to barricade ดนั = v. to push against  ตนั = adj. blocked n. blockage  
ปนั    ป ัน่ = v. to spin, to rotate    ป ัน้ = v. to mold into a figure  

อนั = general classifier  อัน่ อัน้ = v. to constrict, to control, to limit  จงั = so…   
ดงั = adj. loud; well-known  ดัง่ = conj. as, like  ตัง้ = vi. vt. to set up   บงั = v. to block, obstruct 
ดกั = v. to trap   ตกั = v. to scoop up (rice or soup)   ปกั = v. to plant (flag pole) 

กบั = prp. with   กลบั = vi. to return, to move back   จบั = v. to catch, to grip  
ดบั = vi. vt. to extinguish ตบั = n. liver    ปรบั = v. to adjust, to charge fine 

อบั = adj. stuffy อดั = v. to densely pack  ดดั = v. to perm ตดั = v. to cut 
กดั = v. to bite  จดั = v. to arrange, to organize  ก าจดั = v. to eliminate จดัการ = v. to deal 
 

Diphthongal Endings: ย ว at the end of a syllable sounds more like vowel –i and –u.   
Syllable ending with –y ย is the same as ending with –i.  
กาย = n. body  กลาย = v. to turn into  กระจาย = v. to spread จา่ย = v. to pay 

ดา้ย = n. thread ตาย = v. to die  กระต่าย = n. rabbit  ปลาย = n. end  
บา่ย = n. afternoon ป้าย = n. sign, label, mark อาย = v. to feel shy, to be shame of   
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For the short counterpart –ay (read as –ai), there are altogether 3 possible spellings. อยั ไอ ใอ. Thai 
often regard these as separate vowels. Note that the placing of the vowel is to be in front instead. 
อยั is rarely used though, mainly in Pali-Sanskrit loan words.  

วจิยั = n. research  วนิยั n. discipline วยั = age class (e.g. infant, teenage, adult, elderly) 
 

ไอ is the most commonly used among the three. It is called สระไอ ไมม้ะไล sara ai maai malai.  
ไก่ = n. chicken  ไกล = adj. far ไป = v. to go ไอ = v. to cough  ตะไบ = n. file (a tool) 

ไก๋ = v. feign ignorance กระได = ladder บนัได = n. stair ไหน = where 
 

ใอ is called สระใอ ไมม้ว้น sara ai maai muan. It is only used for about 20 Thai words or so. 

ใกล ้= adj. near  ใจ = n. heart ใน = prp. in, inside  ใด = art. any, whatsoever  
ใบ = n. leaf; cls for thin light objects or papers    ใบ ้= n. mute; dumb v. to give hint 
 

**Note that there are some exception in which sara ai ไ- ใ- are read like long counterpart -าย. 
ไต = n. kidney   ไต่ = v. to climb, to hike  ไต ้ ไตห้วนั = Taiwan  

BUT ใต ้(ตา้ย) = prp. under, n. south ไม ้(มา้ย) = n. wood  ไหว ้(วา่ย) = v. waai, to pray  
ได ้(ดัย้) = v. get, get to, receive  ได ้(ดา้ย) = modal verb. can, able to, may 
 

Syllable ending with –w ว is the same as ending with –o or –u.  
กาว = n. glue  กา้ว = n. step(s) v. to move forward  
ดาว = n. star(s) บา่ว = n. bridegroom  อา่ว = n. gulf  อา้ว = inj. Hey! 
 

For the short counterpart –aw (read as –ao), it takes on totally new shape, เ-า. Thai often regard it as 
another separate vowel from –ะ vowel. Note that the placement of the vowel is around the consonant 
symbol, เ before and า after the consonant respectively. Note: อวั = ua instead of -aw! 
 

เกา = v. to scratch เก่า = adj. old (not new) มาเก๊า = Macau เก๋า = (slang) adj. cool, stylish  
เดา = v. to guess เอา = v. to take เมา = adj. drunk เรา = prn. we, us 
เตา = n. heater, oven, stove  เต่า = n. tortoise, turtle  เตา้ = n. bean curd เต๋า = n. dice  
เบา = adj. adv. soft, gentle  เปา เปา่ = v. to blow  เป้า = n. target, aim กระเป๋า = n. bag  
 

Note that there are few exceptions where เ-า is read like its long counterpart -าว. 
เกา้* (กา้ว) = nine  BUT เกา้อี ้= n. chair(s) เกา้อีเ้กา้ตวั = nine chair(s)  
กา้วไปเกา้กา้ว = walk forward 9 steps  

เกา้อีเ้ก่า เกา้ตวั จาก มาเก๊า ด ูเก๋าด ี= The 9 old chairs from Macau look quite stylish! 
เจา้ = prn. you  เจา้* (จา้ว) = n. the lord, the god 
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Short vowel อะ /a/ takes up many forms. อกั อดั อบั อนั องั อมั อ า อยั ไอ ใอ เอา (Also exists as inherent 

vowel such as อ เม ร ิกา /ʔa-mee-ri-kaa/) But vowels อา อ ิอ ีremain unchanged when followed by consonant.  
Words with –iX and –iiX patterns: 

 

กนิ = v. to eat  กมิจ ิ= n. kimchi  กลิง้ = vi. to roll  กิก๊= (slang) other love interest  
กบี = n. pig’s feet จิม้ = v. to dip (e.g. into sauce); to poke จติ = psychic จติใจ = feeling 
จนี = China, Chinese  จรงิ (จงิ) = real [irregular spelling, unpronounced r]  จรงิจงั = serious  
จกิ = v. to peck  จิก๊ = (colloquial slang) v. to steal  จิว๋ = adj. tiny, miniature 

จีด๊ = onomatopoeia: rat’s squeak    จบี = v. to court, to go after loved one  
ดนิ = n. soil, earth, land ดิน้ = v. to struggle ดบิ = adj. raw, uncooked, unprocessed  

ดดี = v. to click with finger, to type, to play piano อดตี (อะ ดดี) = n. the past 
ต ิ= vt. to criticize   ต ี= vt. to hit, to beat  ตี ่= adj. (of eyes) small  
ตี ๋= (colloquial) a term to call Chinese-looking boy ตนี = (colloquial slang) n. feet    
ตดิ = v. to attach, to install; to be addicted to  ตดิใจ = n. to like, to enthrall, to be fond of 

ตดิตัง้ = v. to set up, to install    ตดิตาม = v. to follow, to keep track of 
กระตกิ = n. flask, water bottle   บ ี= ‘B’  บี ้= v. to crush, adj. flattened (esp. of nose) 
กระบี ่= n. 1. monkey 2. Sword, Epee “Krabi”  บนิ = v. to fly    

บมี = n. Beam   บิก๊ = BIG   บบี = v. to squeeze บดิ = v. to twist  
ปีน = v. to climb   ป้ิง = v. to toast   ปีก = n. wing  ปิด = vi, vt. to close  

อิม่ = adj. full (after a meal) อา้งองิ = n. references  

อกี = adv. again, more, some more  จะเอาอกี = (I) want some more. 
 
                      

 
Tone Mark Name Tone (Thai and 

English) 

Thai Script and phonetics Meaning of the words 

- 

(not assigned) 

             “0” 

(mid level tone) นา naa นาน naan 
naa = n. rice field 

naan = adv. long (time)  

     ʔ    

ไมเ้อก 
           “2” 

(falling tone) น่า     น่าน           = aux. should, ought to 

     = pn. Naan Province 

(long vowel 

DEAD syllable) 

           “2” 

(falling tone) นาค      N    = p.n. Naang Naak 

          

ไมโ้ท 
           “3” 

(high tone) น้า     น้าน          =       ’          

sibling  

(short vowel 

DEAD syllable) 

           “3” 

(high tone) นะ       นัด        = sentence end particle 

    = n. appointment  
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Observe that the Tone Rules are different from the Aksorn Klaang Group. 
 
             “0” 

(mid level tone) 

      ʔ    “1” 

(low tone) 

           “2” 

(falling tone) 

           “3” 

(high tone) 

      c    w   “ ” 

(rising tone) 

ปา paa ป่า pàa ป้า pâa ป๊า páa ป๋า pǎa 

 ปะ  pà 

ปาก  pàak  

จะ้ ca ̂ จะ๊ ca ́ 
ปลัก๊   p a k 

 

นา naa  น่า nâa น้า náa  

  น่ะ nâ 

มาก  ma ̂ak 

นะ  ná 

นับ  náp 

 

 
                                 w    b  c       b                   c          .  

 

F     w     ’                      c             w              w    น ม ร ล ย ว ง. 
 

นี  น่ี = prn. this  น้ี = art. this (particular one)   นิต ิ= law; legal นิด = a little bit  

นิง น่ิง = adj. stable น้ิง  นิม  น่ิม = adj. soft  น้ิม นิว น่ิว น้ิว = n. finger(s) 

นนั  นัน่ = prn. that  นัน้ = art. that (particular one)  นบั = v. to count นกั = prefix. (person) 

นงั นัง่ = v. to sit นัง้  เนา เน่า = v. to rot  เน้า ใน = in  นาย = master, Mr.  

นาง = Lady, Mrs. นาม = name (formal) น า = to lead, to bring  น ้า* (น้าม) = water, liquid 

มะนาว = n. lemon มะระ = n. bitter gourd มะล ิ= n. jasmine มกั = v. tend to, like to, often 

มา = v. to come (อา)มา่ = (for Chinese Thai) grandma  มา้ = horse  มาก = very, much 

มนั* = prn. it, adj. 1. oily 2. fun or exciting 3. Delicious มัน่ = v. to engage (marriage) 

มัน่ใจ = adj. to be certain or sure  มงั มัง่ มัง้ = … maybe? มดั = v. to tie, to bind  

ไม   ไม ่= not  ไหม* (มัย้) = or not, (officially in siang cattawaa, colloquially in trii) 

มาย มา่ย = widowed ไม*้ (มา้ย) = n. wood, stick  ม ี= v. to have  มดี = n. knife 

ร ู= n. hole  รู ่ รู ้= v. to know   รูจ้กั = v. to know of; to have heard of 
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รา = n. mold, fungus   ลา = n. donkey v. to say goodbye, to quit, to take a leave 

รงั = n. nest ราง = n. railway รา่ง = n. form รา้ง = adj. deserted รา้น = n. shop 

ลงั = n. crate ลาง = n. omen  ลา่ง = below ลา้ง = v. to wash ลา้น = million 

รกั = n. v. love ลกั = v. to steal ราก = n. root ลาก = v. to drag ลา่ = v. to hunt 

รดั = n. tight, v. to tighten  ลดั = shortcut   รบั = to receive, to accept ลบั = adj. secret 

อาลยั = mourning  อะไร = what ไร ่= n. crop field ไร ้= without ไล ่= v. to chase   

ราย = cls. case  รา่ย รา้ย = severe, harsh ลาย = line or pattern  มา้ลาย = zebra 

ร า = v. dance (traditional)  ล า = classifier for boats ลา่ม = n. interpreter 

ราว = n. handrail  ลาว = Laos   เลา่ = v. to tell (of what happen) 

รา้ว = v. crack, break  กา้วรา้ว = adj. impolite เหลา้ (เลา่) = n. liquor, alcohol 

ลงิ = n. monkey ลนิ  ลิน่ ลิน้ = n. tongue  ลิน้จี ่= n. lychee ล าไย = n. longan 

รมิ = corner; edge  รบี = v. to hurry  รดี = v. to iron  เตารดี = n. iron 

ยา = n. medicine   ยา่ = n. paternal grandmother  ยา้  ยาก = difficult = ล าบาก  

ยาย = n. maternal grandmother ยา่ย  ยา้ย = to move, to shift to another place ใย = web  

ยาว = adj. long (length) ยงั = still, yet ยาง = n. tire, rubber ยา่ง = v. to grill ยา้ง 

ย า = mix, blend (Thai salad) ย ่า = v. to trample ย า้ = vt. to stress on, to emphasis   

ยาม = n. watchman, guard ยบั = adj. crumple ยดั = vt. to force something in 

ยนี = Jeans, genes  ไดย้นิ = v. to hear ยมิ = n. gym  ยิม่  ยิม้ = v. to smile   

ยงิ = v. to shoot   ยิง่ = * even more ยิง่ ใกล ้ยิง่ เจบ็  ยวิ = Jews, Jewish 

วา = Thai measure unit for area วา่ = 1 conj. (say) that … 2 v. to reprimand  วา้  

วะ / วะ่ = impolite particle!  วาจา = adj. n. verbal adv. verbally 
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วนั = day(s) วาน = yesterday  วา่น = aloe vera วา้น 

วงั = palace วาง = v. to put, to place วา่ง = adj. to be free, vacant, empty วา้ง  

ระวงั = attention! Careful! Note! อา้งวา้ง = desolate, isolate, loneness 

วดั = n. temple  v. to measure  วาด = v. to draw (picture)  

วจิยั = n. research วนิยั = n. discipline มานะ = 1. Perseverance 2. Please come  

วงิ  วิง่ = vi. to run วิง้  วกิ = n. wig  วดิ = v. pump, scoop out, to thrown out (water)  

ววิ = n. view, scenery รวีวิ = review  วาว วา่ว* (เวา่) = n. kite วา้ว 

วยั = age group ไว = quick, agile ไว ่ ไว*้ = to leave to later timing   

วาย  “Y”  วา่ย = v. swim  วา่ยน ้า*  วา้ย = inj. Scream in fear  

ใจวาย = heart attack 

Initial ng Practice  

งา = n. sesame, n. ivory  งาน = n. work, n. event or function งัน้ = if that’s the case  

งาม = beautiful   งบั = to bite งดั =v. to force open   งาว       งา่ว งา้ว = pole blade; halberd 

เงา = n. shadow, reflection adj. shiny  งีเ่งา่ = n. idiotic! Childish!   งบี = n. nap 

งวิ  งิว่ งิว้ = n. Chinese opera, wayang  (ยงั)ไง = how?  งาย งา่ย = adj. easy งา้ย 

Remember that while middle and low class consonants are read with the same tones in long vowel 
without tone mark, they are read differently when combined with short vowel. 

กา จา ดา ตา บา ปา อา  งา นา มา ยา รา ลา วา  ก ีจ ีด ีต ีบ ีปี อ ี ง ีนี ม ีย ีร ีล ีว ี  

กะ จะ ดะ ตะ บะ ปะ อะ  งะ นะ มะ ยะ ระ ละ วะ   ก ิจ ิด ิต ิบ ิปิ อ ิ  ง ินิ ม ิย ิร ิล ิว ิ
 
Note that short vowel syllable -ะ that is followed by another syllable will tend to drop its tone back to its 
ground tone, e.g. อะไร  จะไป  จะเอา กระเป๋า  ระวงั  กระบะ  มะระ    ตะกรวิ 

   นิยาย มติลิีล้บั ปิตยินิด ี
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The 3 Es 

As you know by now, Thai language is rich in vowels. Therefore, it is inaccurate if you stick to your own 

c                      w                    c           ‘ ’. D                      ‘ ’       q     c     

different languages. In English, there is no   x   w             c    ‘ ’                 ‘ ’                  

on its position in a word. For better and more accurate way to depict sound, stick to IPA, or even better, learn 

the Thai script to write Thai. 

These sounds (vowels) will be the main focus of this session. 

เ- เ-ะ   [ ] J                  I       ‘ ’:         me, que, ke, bento, ei-en, sensei (sen-se:) 

 (short vowel in Japanese and slightly longer vowel in Spanish) 

แ- แ-ะ  [ɛ] English inter-c           ‘ ’:      b                  , in American English. 

  ‘ɛ’    G           με, σε λενε, or ‘  ’    F   c                        L      w      

เ-อ เ-อะ [ǝ] F   c                  ‘ ’:             q    le, ce, je, ne, en, chen  

 (short vowel in French and long vowel in Chinese) 

____________________________________________________________________________________  

เก เจ เด เต เบ เป เอ   เน เม เง เย เร เล เว 

The above syllable vowel sounded like [e]  ‘ ’ in J         I                        ‘é’    F   c . N      

English speaker should be aware of the vowel quality, as this pure vowel      ’  q      x       E      , as 

there is always a tendency towards a diphthong [eɪ] for native English, as well as for Chinese speakers.  

Native English is likely to pronounce the above syllables as following. 

gay /geɪ/   jay /ʤeɪ/  day /deɪ/  (s)tay /(s)teɪ/ bay /beɪ/  pay /p
h
eɪ/ “ ” / ɪ/  

neigh /neɪ/   may /meɪ/  yeh /jeɪ/  ray /reɪ/  lay /leɪ/  way /weɪ/ 

 

On the other hand, the Thais will tend to pronounce the above English words as vice versa. 

The above vowel can be shortened by adding –ะ to the back of a consonant that is already attached with เ- to 

the front. Do not be confused between sound of /ee/ and /a/, but this combined shape เ-ะ gives a single short 

vowel sound of /e/. There is no English equivalent for short /e/ without final consonants.  

เก   เจ   เด   เต   เบ   เป   เอ

เกะ  เจะ  เดะ  เตะ  เบะ  เปะ  เอะ  



14 
 

เน   เม   เง   เย   เร   เล   เว 

เนะ  เมะ  เงะ  เยะ  เระ  เละ  เวะ 

เ- , like ไ- is to be put BEFORE the consonant symbol. However, unlike ไ- which will never be 

followed by a final consonant (since it already ends itself with a hidden –y), เ – on the other hand can 

be followed by a final consonant. Its writing pattern may be a little weird (vowel + initial consonant + 

final consonant). V-C1-C2 as opposed to C1-V-C2 you normally spell out.  

Just for more fun, try writing the following English words in Thai script and pronounce like Thai. 

make /meɪk/  made or maid /meɪd/  mate /meɪt/   date /deɪt/   late /leɪt/  weight /weɪt/   

rate /reɪt/  bait /beɪt/  game /geɪm/  gain /geɪn/  lane or lain /leɪn/ 

rain or reign /reɪn/                wave /weiv/ babe /beɪb/ grade /greɪd/ rail /reɪl/ 

 

Now read the following words. 

นกัเรง = n. bully, tyrant   เกเร = adj. mischievous, tyrannical     เก๊ = adj. fake  

เจ = Chinese vegetarian food  เจ๊ = Sister  เป้ = n. haversack  เป๋ = adj. lame  

เวลา = n. time    กางเกง = n. pants, trousers กางเกงใน = n. underwear  

เอน = v. to slant   เกม = game  เราเอง = 1. It’s me 2. ourse ves 

เกะกะ = adj. obstructive, v. hinder เตะ = v. to kick เละ = adj. to be crushed, crushed  

เกรงใจ = to be considerate   

เอว = n. waist  เลว = adj. bad, evil เปลว = n. flame เมล = n. mail  

เยน = n. Japanese yen   ลเิก = n. Thai opera   เอมี ่= Amy  

เกด   เกรด = n. Grade เอก = adj. First, primary, major เจน = Jane 
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While an opened [ee] เ- is shortened by adding –ะ to the back, a closed [ee] เ-X is shortened by 

adding a special mark called ไมไ้ต่คู ้             , to the top of the consonant. 

เปน - เป็น = v. to be, to live, to be alive เยน – เยน็ = adj. cold, cooling  

เดน – เดน็   ประเดน็ = n. point(s) of a topic กระเดน็ = vi. to get thrown off   

เตม – เตม็ = adj. fully occupied  เดก - เดก็ = n. children (little boys/girls) 

เกบ – เกบ็ = vt. to keep, to collect   เจบ - เจบ็ = adj. pain, injured 

เจด - เจด็ = seven    เดด - เดด็ = vt. to pluck (i.e. flower or fruit) 

เปด – เป็ด = n. duck    เอด – เอด็ = one (at last digit of a number) 

เรว – เรว็ = adv. fast    เยบ – เยบ็ = v. to sew 

เวบ – เวบ็ = n. web, website  เลก – เลก็ = adj. small 

เมด – เมด็ = n. seed, cls. for tablets เลง – เลง็ = v. to aim at  

เรง – เรง็ – มะเรง็ = n. cancer  เอน – เอน็ = n. tendon 

____________________________________________________________________________________  

 แก แด แต แบ แป แอ แน แม แย แร แล แว 

The above syllable vowel sounds close to [ɛǝ]       E       ‘-   ’    ‘-   ’. For syllable ending with final 

consonant, perhaps you may want to read like English inter-c           ‘ ’ as in bad /bæd/ instead of bed 

/bɛd/, but with mouth opening less broadly.    

English speaker tend to pronounce the above as following. 

(s)care /(s)kɛǝ*/  dare/ dɛǝ*/  tear /t
h
ɛǝ*/  bear /bɛǝ*/  (s)pare /(s)pɛǝ*/  air /ɛǝ*/ 

(s)nare /(s)nɛǝ*/  mare/ mɛǝ*/ yeah /jɛǝ*/ rare /rɛǝ*/ lair /lɛǝ*/ wear /wɛǝ*/  

 The ways of shortening the vowel is the same way as you did for [ee]. 



16 
 

แกะ แจะ แดะ แตะ แบะ แปะ แอะ   

แนะ แมะ แงะ แยะ แระ และ  แวะ 

 Remember the DEAD syllable rules. 

แก = prn. you  แก่ = adj. old  แกะ = v. to dismantle, n. sheep แก ้= v. to loosen

แกม้ = n. cheek แกว้ = n. glass แกง = n. soup, gravy       แกลง้ = v. to tease  

แจ แจ ่ แจ ้ แจก = v. to distribute แจ๋ว = adj. splendid, excellent  

แจง แจง่ แจง้ = v. to inform   แจม = v. to mingle with   

แด แด ่ แดก = v. to eat (slang) แดด = n. sunlight แดน = n. land แดง = red 

แต แต ่= conj. but แตะ = v. to touch แตก = vi. to break, to shatter into pieces  

แตง = n. melon  แตม้ = n. point, score ตัก๊แตน = n. grasshopper 

แบ = v. to open (hand) แบ ่ แบบ = n. design, pattern แบก = v. to carry on the back

แบ ้ แบด แบด็ แบน แบน็* แบง่*  = v. to divide among  แบง่ปนั = to share 

แปล = v. to translate แปล ่ แปลก = adj. strange  แปลง = n. plot (of land)  

แปรง = v. n. brush  แปร๋น = inj. E ephant’s trumpet เจบ็แปลบ 

แป แป ่ แปะ = v. to paste  แปด = eight  แปง แปง่ แป้ง = n. powder 

แอ แอ ่ แอ ้ แอบ = v. to hide, be secretive แอน แอน่ แอว แอว่ แอว้ 

แน แน่ = adj. sure แนว = v. style, way  แนบ = v. to attach  

แนะ แนะน า = v. to introduce, to recommend, to advise 

แม แม ่= n. mother แม ้= conj. although แมว = cat แมม = adj. dirty, stained  

แมก็ แมง่ = damn!   แมง = n. insect แมน = adj. like gentleman  
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แย แย ่= adj. terrible แยก = v. to split แยะ = adj. a lot   แยกแยะ = v. to distinguish 

แร แร ่= n. minerals แระ แรด = n. rhinoceros  แรก = adj. first  

แรง = n. energy, strength, power  adj. strong, powerful  แรม = n. night 

แล = v. stare at  แล ่  แลก = v. to change with  

แลบลิน้ = v. to stick out tongue  และ = and   

แวะ = v. to drop by  ระแวง = v. to be suspicious แวว วีแ่วว แววตา = n. sight 

However, when there is tone marks put onto a consonant already with special mark called ไมไ้ต่คู ้         
     (short vowel with final consonant ending) it is no longer possible to differentiate between long or short 

vowel since the tone marks will totally displace the ไมไ้ต่คู ้             . 

เกง เกง่ เกง้ เก๊ง เก๋ง   เกง็ เกง่ เกง้ เก๊ง เก๋ง 

เจง เจง่ เจง้ เจ๊ง เจ๋ง   เจง็ เจง่ เจง้ เจ๊ง เจ๋ง 

เบง เบ่ง เบง้ เบ๊ง เบ๋ง   เบง็ เบ่ง เบง้ เบ๊ง เบ๋ง 

เตน เต่น เตน้ เต๊น เต๋น   เตน็ เต่น เตน้ เต๊น เต๋น 

เดน เดน่ เดน้ เด๊น  เด๋น   เดน็ เดน่ เดน้ เด๊น  เด๋น 

เลม เลม่ เลม้ เลม็    เลน เลน็ เลน่ เลน้ 

เมน เมน็ เมน่ เมน้    แนน แน่น แน้น แน็น 

แตง แตง็ แต่ง แตง้    เรง เรง่ เรง้ เรง็ มะเรง็ 

เวน เวน่ เวน้ เวน็    แวน แวน็ แวน่ แวน้ 

เจด็ เจด เจ๊ด  แอบ แอบ็ แอ๊บ  แจก แจก็ แจ๊ก 
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เ-อ surrounds the consonant just like the เ-า we have come across in the previous session.  

เกอ เจอ เดอ เตอ เบอ เปอ เออ    เจอกัน 

เนอ เมอ เงอ เยอ เรอ เลอ เวอ  ละเมอ 
        w                          F   c  ‘ ’            x       E                  w         –er- such as her 

/hǝ:/, computer, or German /ʤǝ:mǝn/ or waiter /weɪtǝ:*/              c            x         c w        “a” /ǝ/ , 

“   ”/ ðə/ and ab    /ǝb ʊt/. To shorten the vowel, also add -ะ to the back. 

เดอะ  เยอะแยะ เลอะเทอะ เถอะ เหอะ เนอะ 
Perhaps, at first you may have misread these vowels as เด - อะ          . B      ’  w    .  

Short vowel for เ-อ as in เ-อะ is rarely seen in Thai language.  

When followed by a final consonant, the vowel totally changes its shape to have one frontal part and one top 

part, leaving a space for final consonant to be added directly to the back of initial consonant. There is no 

distinction between long or short vowel, and is usually treated as a Long Vowel. 

เกอ + น เกนิ = excessive   เกอ + ด เกดิ = born, birth 

เดอ + ม เดมิ = previous, origin, start point เดอ + น เดนิ = to walk 

เตอ + ม เตมิ = v. to fill up   เมอ + ด เมดิ ละเมดิ = v. to violate; to infringe 

เบอ + ก เบกิ = v. to reimburse   เบอ + ด เบดิ ระเบดิ = v. to burst, to explode, n. bomb 

เปอ + ด เปิด = v. to open   เนอ + น เนิน  ด าเนิน = v. to proceed  

เงอะ + น เงนิ* = n. money; silver  เมอ + น เมนิ ประเมนิ  = v. to assess, to evaluate  

เรอ + ม  เรมิ รเิริม่ = v. to initiate เลอ + ก  เลกิ = v. to stop, to quit 

เกดิ แก่ เจบ็ ตาย 

*With exception for ย ending which forms a diphthong /ǝ:i/, it forms a totally new shape of เ-ย, with เ- 

before the consonant symbol and ย right behind. In other words, ย totally displaces อ. Please really be careful. 

/ǝ:i/ is not written as เอิย but as เอย, and เอย is read as /ǝ:i/ instead of /e:i/ (not exist in Thai).     

เอย เอ่ย  เนย  เตย เตย้ เยาะเยย้  เลย  จงัเลย เวย เวย้ เว่ย เขย เคย  เชย เฉยเมย  กระเทย เงย หน้า 
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Aksorn Suung (Stop aspirated Consonants) 

ข ไข่  khɔ ɔ kh    = egg  

 O                      c                       E                           b           ‘ ’            ‘  ’. IP  

   b      ‘ 
h
’. I      x c            E       ‘ ’    ‘k   ’            c        ‘ ’    P     . H w      w         

as a final consonant, it is not aspirated and it sounds exactly like ก) 

 

*ฃ  ขวด  khɔ ɔ k      = bottle  

(Same as ข but already obsolete in Modern Thai) 

ฉ ฉิ่ง   chɔ ɔ c  ŋ  = cymbal  

(IPA symbol     c       ‘ʨ
h
’. I         c         E       ‘c ’ /ʧ/. I     c        ‘c ’     ‘q’    P     .   

 

ถ ถุง  thɔ ɔ    ŋ = sack  

 IP     b      ‘ 
h
’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     . However, when used 

as a final consonant, it is not aspirated and it sounds exactly like ด)  

 

ผ ผึ้ง   phɔ ɔ phʉ ŋ  = bees  

 IP     b      ‘ 
h
’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     .  

 

ฝ ฝา  fɔ ɔ f a  = lid  

(IPA symbol    ‘ ’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     .  

 

ส เสือ  sɔ ɔ sʉ a  = tiger  

 IP     b     ‘ ’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’     ‘x’            P     . However, 

when used as a final consonant, it sounds exactly like ด) 

 

ห หีบ  hɔ ɔ       = case, box 

 IP     b      ‘ ’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     .  
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Aksorn     (Stop aspirated Consonants) 

ค ควาย khɔɔ khwaay  = buffalo  

 O                      c                       E                           b           ‘ ’            ‘  ’. IP  

   b      ‘ 
h
’. I      x c            E       ‘ ’    ‘k   ’            c        ‘ ’    P     . H w      w         

as a final consonant, it is not aspirated and it sounds exactly like ก) 

 

*ฅ คน  khɔ ɔ khon  = people  

(Same as ค but already obsolete in Modern Thai)  

ช ช้าง  chɔɔ c   ŋ  = elephant  

 IP     b       c       ‘ʨ
h
’. I         c         E       ‘c ’ /ʧ/. I     c        ‘c ’     ‘q’    P     . However, 

when used as a final consonant, it is not aspirated and it sounds exactly like ด) 

 ท ทหาร thɔɔ    -      = soldier  

 IP     b      ‘ 
h
’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     . However, when used 

as a final consonant, it is not aspirated and it sounds exactly like ด)  

พ พาน  phɔɔ phaan  = tray  

 IP     b      ‘ 
h
’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     . However, when 

used as a final consonant, it is not aspirated and it sounds exactly like บ) 

ฟ ฟัน  fɔɔ fan  = teeth  

 IP     b      ‘ ’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     . However, when used 

as a final consonant it sounds exactly like บ) 

 

ซ โซ่  sɔɔ      = chain  

 IP     b     ‘ ’. I          x c         E      ‘ ’ I     c        ‘ ’     ‘x’            P     . However, when 

used as a final consonant, it sounds exactly like ด) 

ฮ นกฮูก hɔɔ    -   k  = owl 

(IPA symbol is ‘ ’. I          x c         E       ‘ ’ I     c        ‘ ’            P     .  
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Duplicate Rare Consonants (mainly for Pali-Sanskrit Loan Words)  

 

ฆ ระฆัง khɔɔ ra-khaŋ   = bell    (exactly like ค)  

ฌ เฌอ  chɔɔ c ǝǝ   = a kind of tree  (exactly like ช) 

 ฎ ชะฎา dɔɔ cha-daa   = royal headdress (exactly like ด)  

ฏ ปะฏัก tɔɔ   -      = a kind of spear (exactly like ต) 

ฐ ฐาน  thɔ ɔ        = base   (exactly like ถ) 

ฒ ผู้เฒ่า thɔɔ         w  = old man  (exactly like ท) 

ฑ มณโฑ thɔɔ mon-thoo   =Monthoo  (exactly like ท) 

ณ เณร  nɔɔ neen   = novice monk  (exactly like น)  

ธ ธง  thɔɔ thoŋ   = flag   (exactly like ท) 

ภ ส าเภา phɔɔ        w  = Chinese junk  (exactly like พ) 

ศ ศาลา sɔ ɔ          = shrine   (exactly like ส) 

ษ ฤษ ี sɔ ɔ         = sage; hermit  (exactly like ส) 

ฬ จุฬา  lɔɔ c       = kite   (exactly like ล) 
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In this session, we are introduced the remaining consonants. The aspirated stop consonants (those 
phonetically labeled with h) belong to Aksorn Suung (high consonant group) as well as Aksorn Tam 
(low consonant group). Each phoneme is represented orthographically by Low-High consonant pair, i.e 
[kh] ค - ข, [ph] พ – ผ, [f] ฟ – ฝ, [th] ท – ถ. Unlike Aksorn klaang which can take up all 4 tone marks to 
produce a   5 tones. The consonant pair ‘cooperates’ by ‘division of  abor’. Aksorn Suung wi   be used 
to spell syllables of tones 1-2-4, while Aksorn Tam will be used to spell syllables of tones 0-2-3. The 
tone 2 will be shared by both, meaning that there are 2 possible ways of spelling. 
 

First, let us compare the tone rules between the aksorn suung and aksorn tam. 

 

             Tone Rules 

Tone Mark Name Tone (Thai and 

English) 

Thai Script and phonetics Meaning of the words 

- 

(not assigned) 

      c    w   “ ” 

(rising tone) ขา khaa  
legs 

     ʔ    

ไมเ้อก 
      ʔ    “1” 

(low tone) ข่า       Galangal 

(long vowel 

DEAD syllable) 

      ʔ    “1” 

(low tone) ขาด       1. to be torn apart 

2. to be lack/deprived of 

(short vowel 

DEAD syllable) 

           “1” 

(falling tone) ขัด      ขับ      - To polish, to brush 

- To drive 

          

ไมโ้ท 

           “2” 

(falling tone) ข้า      ข้าง     ŋ  ‘I’    ‘  ’ 

 

 

                      (Revision) 

Tone Mark Name Tone (Thai and 

English) 

Thai Script and phonetics Meaning of the words 

- 

(not assigned) 

             “0” 

(mid level tone) คา khaa  
To be lodged in 

     ʔ    

ไมเ้อก 
           “2” 

(falling tone) ค่า       ฆ่า      - Value, price, cost, fee 

- to kill 

(long vowel 

DEAD syllable) 

           “2” 

(falling tone) คาด       1. to expect 

2. to wear (a belt) 

          

ไมโ้ท 

           “3” 

(high tone) ค้า      ค้าน       - To sell, to trade  

- to disagree with 

(short vowel 

DEAD syllable) 

           “3” 

(high tone) คะ        คัด      To select, to filter, to 

screen  

 
Tone rule for Aksorn Suung is similar to that of Aksorn Klaang. Its main special property is that it begins with 

siang cattawa (tone 4, rising tone) even without putting maay cattawaa. In order to change to producing the 

tone 0, we will have to switch to use its Aksorn Tam counterpart. Another difference is that, Aksorn Suung is 

     b           c                     ‘3’.            E                    H          c          <     > 

do not produce high tone <siang trii>. Low Class Consonants <Tam> do not      c    w      <         >. 
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                   I c                               “H   ”     “L w” w       c  b                    b   

                w    .  I                c             ‘3’  w  w             w  c             c                   

maay thoo onto the top of that counterpart letter, whereas we can simply put maay trii onto Aksorn Klaang to 

     c             ‘3’. 

 

For quick comparison of tone rules, refer to this table.  

(For easier comparison, maay cattawa is not put into comparison. Anyway, maay cattawaa is seldomly used 

in Thai words, but mainly in loan words and onomatopoeia.) 

 

Conditions  Mid-Class 

(klaang)  

High-Class 

(suung)  

Low-Class 

(Tam)  

No Tone Mark 

(LIVE Syllable) 

             ‘0’ 

(Mid Tone)  
Siang Cattawaa ‘4’ 

Rising Tone  

             ‘0’ 

(Mid Tone)  

Maay Eek        E   ‘1’ 

(Low Tone)  

      E   ‘1’ 

(Low Tone)  

Siang T
h
   ‘2’ 

(Falling Tone) 

Maay T
h
oo Siang T

h
   ‘2’ 

(Falling Tone) 

Siang T
h
   ‘2’ 

(Falling Tone) 

           ‘3’ 

(High Tone)  

No Tone Mark 

DEAD Syllable 

Siang E   ‘1’ 

(Low Tone)  

      E   ‘1’ 

(Low Tone)  

‘3’ w            w   

‘2’ w           w    

 
 
             “0” 

(mid level tone) 

      ʔ    “1” 

(low tone) 

           “2” 

(falling tone) 

           “3” 

(high tone) 

      c    w   “ ” 

(rising tone) 

ปา paa ป่า pàa ป้า pâa ป๊า páa ป๋า pǎa 

 ปัก pàk จ้ะ    ก๊าซ káat  

 ห่า hàa ห้า hâa  หา hǎa 

 หัก hàk 
   

นา naa  น่า   nâa น้า náa  

  นาค nâak นะ ná  

 

Revision of [a] [i] [e][ɛ] [ǝ]   w                 w c          j           c           session 

 

คนั = adj. itchy, cls. for cars and spoons  ขัน่ ขัน้ = n. steps คัน้ = squash  

ขนั  ไก่ขนั = rooster coo แขง่ขนั = n. competition ขนัน ้า = water dipper 

ขงั = vt. to lock up, to imprison ขาง ขา่ง ขา้ง = beside, side เขา้ขา้ง = siding with 
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คาง = n. chin   คา่ง คา้ง = vi. withstanding, holding onto น ้าคา้ง = dew คา้งคาว = bat 

มะขาม = tangerine ขา่ม ขา้ม = vi. to cross ขา้มสะพาน  bridge ขา้มทะเล  sea 

ค า = n. word(s) ค ่า = night ค ้า = to support คล ้า = tanned       ข า = to giggle  

คบั = adj. tight-fit ขบั = vt. to drive คาบ = vt. to hold in mouth ตะขาบ = centipede 

ครบั ครา้บ  คลบั ขลบั คราบ = n. stain  คราด = n. rake  

ขลาด = v. fear ขึข้ลาด  = adj.coward  คลาน = v. crawl คลงั = stock   

ใคร     who   คาย    to spit out  

ไข ่  egg   ขา่ย    net   

ไข ้  fever   คา่ย     camp  

 
   คลา้ย     resemble  

ไข   to wind  ขาย     to sell  
 
คดัคา้น = to oppose  ขดัแยง้ = adj. conflicting  ขา้จะฆา่เจา้ ฉนัจะฆา่แก  

ราคา = n. price  คา้ขาย = trading แกไ้ข = v. to improve, to edit, to rectify  

ไขไ่ก่  ไขเ่ป็ด  ตะขา่ย = n. net เขา้คา่ย = to camp  เขา้ใจ  ขา่วดขีา่วรา้ย   

 
ใครขายไขไ่ก่   เขาเขา่ขาว   เขา่เขาขาว   เขา่ขาวขาว    ขา้วเขาขาว       ขา้วในนาเขาขาว 
 
เขามากนิขา้ว  เขา้มากนิขา้ว  เขาเขา้มากนิขา้ว เขาเขา้มากนิขา้วขาว 
 
เขาเขา้มา ดขูา่ว กนิขา้วขาว กบัไขด่าว    
 
เขา คาด เขม็ขดั เวลา ขบั กระบะ แต่ เขม็ขดั ที ่คาด(ไว)้ ขาด กระทนัหนั 
  

เครา    beard   คาว  fishy  

เขา่   knee   ขา่ว  news  

เขา้   enter   ขา้ว  rice  

เคา้   he/she  
  เขา   horn; hill  ขาว  white  
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ชา = n. tea, adj. numb ชา่ ชา้ = adv. slow  

ฉา ฉายา = n. called name, nickname  อจิฉา = v. jealous  น่าอจิฉา 

ชนั  = adj. steep ชัน่ ชัน้ = n. level, layer, floor  ฉนั* = prn. I, me v. to eat (for monk)  

ชาน = n. porch, balcony ชานชาลา = n. platform  

ชงั = v. hate  ชัง่ = vt. to weigh ชาง ชา่ง* = such a; n. technician     ชา้ง = elephant 

ช า ช ่า ช ้า = bruise  ชชี ้า ช าระ = vt. to clear, to pay, to settle  

ชาม = bowl, dish   ฉ า ฉ ่า เยน็ฉ ่า = v. very cooling ฉ ้า 

ชกั = v. to draw, to pull out  กระชาก = v. to jerk  ฉกั ฉาก = n. scence  

ชบั กระชบั  = v. fit closely ฉบั ฉาบ ชดั = adv. clearly ชดัเจน = obvious  

ชาต*ิ (ชาด) = n. 1 nation 2 lifetime (religious)  

ชยั = n. victory ใช ่= correct ใช ้= v. to use  

ชาย = adj. male ชา่ย ชา้ย ฉาย = to illuminate, to screen  

ชายหาด = beach  ชายแดน = land boundary ชายทะเล 

เชา = n. log   เชา่ = to rent, to lease กระเชา้ = n. basket  

ชาว = prefix. people of  เชา้* = adv. early, morning  ฉาว เฉา = v. to wither 

ทนั = adv. to be on time, manage to catch on ทนัท ี ทนัททีนัใด = immediately  

ทาน = to eat, to drink ทา่น* = prn. you, honorific address of a person  

ทา้น สะทา้น  = v. tremble ฐาน = n. base ถ่าน = n. coal, battery  

ทงั ทัง่ ทัง้ = both, all, despite ทาง = n. way  ถาง กระถาง = n. pot 

ท า = v. to do, to make ท าไม = why ท างาน = to work  

ถ ้า = n. cave  ทาม ทา่ม = midst of ถาม = v. ask ค าถาม = n, question 
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ทา = vt. to spread ทาแป้ง  ทาเนย  ทาแยม ทาส ี ทาครมีกนัแดด 

ทา่ = n. stance, post; port, harbor ทา่ท ี ถา้ = if  ถา้หาก = in the case of 

ทาส (ทาด) = slave ถาด = tray ทดั ถดั = next ถดัไป ทกั = to greet     ทกัทาย  

ถกั = v. to weave ทบั = v. to topple on  ทบัทมิ = n. ruby  

ฐานทพั = military base ไทย = Thai ไถ = to plough ไถ่ = to redeem ไถ ้

ทาย = v. to guess ถ่าย = vt. to photograph, to copy ทา่ย ทา้ย = n. end  ถาย  

เทา = adj. grey เถ่า เถา้ = ash เทา่ = equal เฒา่ = old เทา้* = feet  เถา = n. vine  

พา = v. to bring along (someone) to somewhere พาไป พามา พาเขามาทีน่ี่ 

ผา่ = v. to split open  ผา้ = n. cloth พา้ ผา = n. cliff ผา่ตดั = surgery เยบ็ผา้  

พนั = thousand, v. to tie up  ผนั พาน ผา่น = v. to pass พา่น  

พบั = vt. to fold ภาพ = n. picture พดั = n. v. fan ผดั = v. to stir-fry  

พลาด = vt. to have missed  ผกั = n. vegetables  ผาก = n. forehead  

พกั = v. to relax, to rest พากย ์= v. to voice over ภาค = n. part, division ภาคใต ้

ภยั = n. danger ไมไ้ผ ่= bamboo ไพ ่= n. playing cards  

พาย = n. pie v. to row boat  พา่ยแพ ้= to be defeated เผา = to burn เผา่ = tribe 

ฝา่ = to vio ate, to force one’s way through ฟ้า = adj. blue ฝา = n. lid ปิดฝา  

ฟงั = vt. to listen  ฝ ัง่ = vt. to bury ฝงั = n. shore, side ฟาง = n. straw, hay  

ฟนั = n. teeth, v. to slash ฝนั = n. v. dream ฟาด = v. to whip ฝาด = adj. rough  

ฟกั = n. melon ฟาก = the other side     ฝกั ฝาก = v. to deposit; on another’s beha f  

ไฝ = n. facial mole ไฟ = n. fire, light ไฟฟ้า = electric ไฝฝ้า ใฝฝ่นั = expectation  

ฝาย = n. dam, dike  ฝา่ย = n. side, party ฝ้าย = n. cotton  
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เฝา เฝา่ เฝ้า เฝ้า = v. to look after, to tend, to keep a look 

สนั สัน่ = v. to shake, to vibrate สัน้ = adj. short สนัต ิ= peace สนัตภิาพ  

ประสาน = v. to coordinate  ศาล = n. court สาร = n. substance   

สงั สัง่ = v. to order สัง้ สรา้ง (สา้ง) = vt. to build, to create, to construct 

สะสาง = vt. to clear, to sette ซ า ซ ่า ซ ้า = v. to repeat สาม = three 

ส า  ส าล ี= wool  ส าคญั = adj. important   ส าเรจ็* = success   

สาดน ้า = v. to splash water  ประสาท = n. nerve  ปราสาท = n. castle  

สตัว ์ (สดั) = n. animal สาก สกั  ซกั = v. to wash (clothes)  

ซาก = n. remains, ruins, debris ซ ้าซาก = adj. repetitive 

ทราบ (ซาบ) = v. to know, to be informed  สาบ = v. to curse ทะเลสาบ = n. lake  

ซบั = v. to absorb ทรพัย ์(ซบั) = asset สบั = v. to chop ศพัท ์= n. lexicon, vocab.     

ไส = v. to shove ใส = adj. clear ใส ่= vt. to put, to wear ไส ้= intestine 

นิสยั = n. character (of a person); a habit   อาศยั = v. to depend on ไซ ้= size   

ทราย (ซาย) = n. sand สา่ย = v. to shake ซา้ย = left สาย = n. line adv. late 

เสา = pillar เสาไฟฟ้า วนัเสาร ์= Saturday เสา่ เศรา้ (เสา้) = sad 

สาว = n. young (of woman) adj. girl   จบีสาว = v. to go after a girl 

สาระ ไรส้าระ  อาสา สาม ี ซา ซ่า ซา้ สะอาด = adj. clean 

ฮา = (colloq.) comical หา่ = DAMN! ฮา่  หา้ = five ฮา้ หา = v. to look for 

หนั = v. to turn around หัน่ = vt. to slice หัน้  

หาน หา่น = n. goose หา้น หาร = to divide อาหาร = n. food   

หาม  หา่ม หา้ม = v. to forbid หาง = n. tail หา่ง = adv. far หา้ง = n. store, mall  
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หาก = conj. if  หกั = vt. to break off หดั = vi. to train, to learn to หาด = beach  

หาย = vi. to be lost, to disappear  ท าหาย = vt. to lose   หา่ย ไห ้(หา้ย) 

กระหาย = thirst หายด ี= to recover หายใจ = to breath ใจหาย = stunned with fear  

ไฮ = High ไห ไห ่ *ให ้= to give (and many other usage)  

หาว หา่ว หา้ว เหา = n. lice เหา่ = v. to bark เหา้ เฮา้ส ์= house  

 

ค ี ขี ่= v. to ride  ขี ้= n. faeces; n. waste (used to form adjective words) 

 ขีอ้าย = adj. shy ขีข้ลาด = adj. coward ขีโ้มโห = easily upset 

คี ่= odd number คดิ = v. to think ขดี = v. to draw a line, n. limit  

คลบิ = clip คบี ขงิ = n. ginger ครมี = cream ควิ = queue  คิว่     คิว้ = eyebrow  

ช ี ชวีติ = n. life ชวีา = n. soul  แมช่ ี= n. nun  ชี ้= v. to point at ฉี่ = urine 

ฉีด = to. inject ฉีก = vt. to tear อาชพี = n. profession ชปิ = chip  

ชดิใกล ้= near, close to     ชดิซา้ย = stick to the left ชวิ ชิว่ ชิว้ ฉิว 

เคยชนิ = familiar with ชนิ ชิน่ ชิน้ = cls. piece  

ชงิ = to grab away ฉิ่ง = n. cymbal ชิง่ ชงิชา้ = n. swing  

แยง่ชงิ   ชงิรางวลั ชงิโชค  จงิโจ ้ = n. kangaroo ชมิ = vt. to taste 

ท ี= cls. time(s) ที ่= prp. at, n. place, prn. that, which ที ้ ถี ่= frequency  

ทมี = team ทมิ = Tim ทิม่ = v. to pierce ทงิ ทิง่ ทิง้ = vt. to dump  

ทนิ ถนิ ถิน่ = territory  ทวิทศัน์ (ทวิ ทดั) = n. view 

ทศิ (ทดิ) ทศิทาง  = direction วนัอาทติย ์ = Sunday ทพิ ถบี = vt. to kick 

พ ี ‘P’ พี ่= n. elder sibling  ผ ี= ghost  
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พงิ = v. to lean พงิก าแพง = v. to lean against wall เตาผงิ = heater   

พมิพ ์= v. to print ผดิ = wrong พษิ = poison  พซิซ่า = Pizza 

พรกิ = spice  พลกิ = to turn over to opposite side (of hand or paper)  

พรบิตา กระพรบิ = v. to blink ผวิ = n. surface; skin  

ซ ี สี ่= four ส ี= n. color v. to brush ซี ่= cls. for teeth ซี ้= to die, dead 

ซกี = portion ซดี = to turn pale ซปิ = n. zip กระซบิ = v. to whisper สบิ = ten  

สทิธ ิ(สดิ) = n. right, privilege  สนิ = n. property สิน่ สิน้ = v. to end  

สิน้ชพี = to pass away, to die ไม.่..ทัง้สิน้ ทรพัยส์นิ (ซบัสนิ)  

ศลิป์ (สนิ) = arts  ศลี (สนี) = n. (Buddhism) precepts  สวิ = n. pimples  

สงิ สิง่ = n. thing สิง้ ซิง่ = v. to accelerate สงิหา = August บา้นผสีงิ  

ห ี= n. vagina  หี ่ หี ้ ฮี ้= horse’s sound  

หบี = n. box, case หนิ = n. stone  หวิ = hungry หิว่ หิว้ = v. to hold, to carry 
 

กางเขน = n. cross เขต = n. zone เขด็ = to be satisfied, to  earnt one’s  esson  

เคด็   เคลด็ลบั = secret recipe เคก้ = n. cake เคม็ = adj. salty  

เขม็ = n. needle, pin  เขม้ = adj. intense, concentrated เขม้แขง็ = adj. determined 

เขน็ = v. to push (cart) เคย = aux. to have ever, used to be เขย = in-law  

เขนิ = v. to blush, to feel shy แขน = n. arm  แขก = n. guest; Indian or Muslim  

ขาดแคลน = in shortage of  แขง็ = adj. solid, hard แขง่ = to compete แขง้  

แคน้ี่ = only this บางแค   เชค็ = check  ไฟแชค็ = n. lighter 

เชน เชน็ เชน่ = such as เชน้ เชด็ = vt. to wipe เชย = adj. old-fashion  

เฉย = to be non-responsive เฉยเมย = v. to be different, unconcerned, passive  
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แช แฉะ = adj. damp; wet แช ่= v. to leave in a state, to freeze  แช ้ แฉ  

แชง แชง่ = v. to curse แชง้ เชญิ = please, to invite เชงิ เชดิ เชอะ 

เท = vt. to pour  เทน ้า  เทยา เท ่= adj. cool, smart, stylish   

เทพ = n. deva เท ้ เทจ็ = adj. false, untrue เทป* = tape   เทพเจา้      เทจ็จรงิ  

แท แท ่ แท ้= adj. genuine แทน = v. to represent, to replace, to make alternative  

แทนที(่จะ) = instead of แทน่* = n. a platform, a stand แทน้  

แทง = to impale, to pierce  แทง่* = cls. for pencils, etc  แทง้ = to abort baby  

แถม = v. to give something in addition (may be good or bad thing)  

แถว* = row; premise กระแทก = to bang, to crash, to collide แทบ = aux. almost  

แถบ  เธอ = prn. you กะเทย = n. transvestite  บนัเทงิ = n. entertainment   

เพง เพง่ = v. to stare เพง้ เพลง = n. song เพน เผน่ = v. to flee เพน่ 

เพชร (เพด็) = n. diamond เผด็ = adj. spicy แพง = adj. expensive แผง  

แผน = n. plan วางแผน = v. to plan แผน่ = cls. piece แผน่ดนิ = land  

เผย  เปิดเผย= v. to expose, to disclose  แอบแฝง=to keep in secret  

แฟน = loved one แน่นแฟ้น   เผลอ = v. to be off-guard  

เพลดิเพลนิ = v. to enjoy เพลงิ = n. flame, fire   เพิม่ = to increase เพิม่เตมิ= additional   

เซ = to walk in an unstable manner (especially when drunk)  

เส  เสนา = military เสร ี= n. liberal เสรภีาพ = freedom เซน็เซอร ์= n. sensor 

เสน เสน่ เสน้ = line(s)  เสน็  เสก = to cast spell เซก็  เซก็ซี ่= adj. sexy 

เสด (เศษ) = n. small fraction, remains  เสรจ็ (เสด็) = v. to finish, to complete เซต็ = set
เสพ = v. to consume   เซฟ* = ‘safe’  
ยาเสพตดิ = n. drug abuse  เซง็ = to be sick of, to be frustrated  
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กระแส = trend  แส ่= v. to interfere  แซ ่= n. whip  

แสง = n. light   แซง = v. to overtake  

แสน = hundred thousand แซม = Sam แสด = indigo  แสบ = sharp pain, sarcastic 

แซ่บ = adj. delicious  แซว = v. to tease, to make fun of   

เสย = v. to comb up  เสดิ ประเสรฐิ = perfect  เสมิ เสรมิ = to add on  

เหน เหน็ = to have seen  เฮง เหบ เหบ็ = n. lice (in dog or animals) 

เหตุ (เหด) – เหด็ = n. mushroom    สาเหตุ (สา เหด) = n. cause, reason  

แหง  แหง่* = of แหง้ = adj. dry แหง้แลง้ = adj. arid, desert-like 

แหก = v. to violate against, to break open แหกปาก = v. to shout แฮค็ = to hac  

เหว = valley ระเหย = to evaporate  เหอ เหอ่ = to be obsessed with  เหอ้  

หา่งเหนิ = v. to be distant from   เหอะ    
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The 2 Os 

โ- โ-ะ   [o] Japanese, Spanish, Italian  ‘ ’ and French –eau and inter-c           ‘ ’  

Japanese: Tomoko, motto, chotto, koto, kokoro, kimono 

F   c :  ’    /  /, beau /bo/, au    x / /     /  /         /    /      /to/    

-อ เ-าะ  [ɔ] English –aw and –or- : or, awe /ɔ:/ born /bɔ:n/ caught  /kɔ:t/ sort /sɔ:t/ law /lɔ:/ 

  English inter-c           ‘ ’ : hot, lock, song, rob, Bob, Tom 

 

 

โก โจ โด โต โบ โป โอ    

โง โย โน โร โม โล โว 

โค โช โซ โท โพ โฟ โฮ 
The above syllable vowel sounded like [o]  ‘ ’ in J         I                        ‘eau’  ‘  ’     ‘ ’    

French. Native English speakers and Chinese speakers should take note of the vowel quality, as this pure 

  w        ’  q      x       E                      w            c    w                 /ǝʊ/ for a native 

British English speaker and /ou/ for a Chinese speaker.  

English speakers may tend to pronounce the above as below, while Thai may tend to read these as above. 

   / ǝʊ/, Joe /ʤǝʊ/      / ǝʊ/        w/    ǝʊ/  b w /bǝʊ/     / ǝʊ/  O  /ǝʊ/ 

   / ǝʊ/        w / ǝʊ/   w / ǝʊ/    w / ǝʊ/    w / ǝʊ/  w   /wǝʊ/ 

      c w / ǝʊ/, show /ʃǝʊ/       w / ǝʊ/         w / ǝʊ/     / ǝʊ/     / ǝʊ/      / ǝʊ/ 

Meanwhile Chinese speaker may tend to read the above as these words, all set to first tone of pinyin 

沟，周，都，都，波，波，欧，优，搂，某，搂，欧，口，抽，收，偷，坡，佛，后 

โต โบ โป๊ โง ่ โม ้ โมโห กโิล โค โชว ์ โซ่ โท โถ โพ 

Like vowel for [e], vowel for [o] is also a frontal vowel, and is position in the same way as you would spell 

for –e- words, in VC1C2 format.  

โก  + ง = โกง (cheat)  โจ  ร = โจร (robber) 

Koo  + ŋ =    ŋ   coo + r = coon  

The [oo] can be shortened to [o] in a similar way to the other we have learned previously, by adding -ะ to the 

back of the consonant symbol.  
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โก   โจ   โด   โท  โบ   โป   โอ 

โง   โย   โน  โร   โม   โซ  โฮ 

โกะ  โจะ โดะ  โทะ  โบะ โปะ    โอะ 

โงะ  โยะ  โนะ  โระ โมะ  โซะ   โฮะ 
 

โต โตะ โท โทะ โต๊ะ 
However, short vowel of [o] in a form of โ-ะ is rarely seen in Thai words (mainly to write Pali-Sanskrit 
Loan words, or more commonly used to write Japanese names). Perhaps the only one common single 
syllable word that you will see would be โต๊ะ (table). Short vowel is more common with ending 
consonants. Its appearance is rather special one, because the vowel does not appear at all! Any 2 
consonants, except for อ ย ว ร at a second position, will be read together as if there is a hidden [o] 
between them. Alternatively, you may first write the long [o] first, then remove it to form short vowel. 
 โจ  + ม  = โจม (attack)  จม (to sink, to immerse) โจมต ี  จมน ้า  
 coo  + m = coom     CM = com   
 โบ  + ก  =โบก   บก   โบด  บด   
 boo  + k = b ok  B  = b k  b ot  BD = b t 

   (to wave) (land)     (to digest, to mash) 
 
Tone Marks will be placed on top of the first letter of the consonant pair. 
 กม ก่ม กม้   กล กน ก่น กน้ 
 บน บน่ บน้    ปน ปน่ ป้น 
 ตน ต่น ตน้   ยนต ์ ยน ยน่ ยน้ 
 สน สน่ สน้    สง สง่ สง้ 
 สม สม่ สม้    โลน โลน่ โลน้ 
 ลม ลม่ ลม้    ลน ลน่ ลน้ 
 รม รม่ รม้    โรง โรง่ โรง้ 
 พน พน่ พน้ พล   โลง โลง่ โลง้ 
 คน คน่ คน้    คง โคง่ โคง้  
 ขน ขน่ ขน้    งง งม งน 
 หม หม่ หม้    งด งก งบ 
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DEAD syllable rules still apply for this vowel. 
 

 กด กบ จด จบ จิง้จก บน กระจก ยาจก คด คบ พบ พก 
 ชน ชม ชง ชดเชย  ชดใช ้  โชค ชก ฉก   

โดด โดน ตบ โดน ต ี ดนตร ี ดม ตด  ทน โทษ ธง กระทบ  
ปลน้ ปก บน บก ระบบ      ประสบ โหน หน โหด หด หงส ์
หก ตก โรค โลก รก ทารก รด รถ รส ลด ลบ รบ 
โยก ยก ยศ นิยม โยน ยนต ์ วง วน โรงแรม ลง โลงศพ  
มด ลามก โมง   นก นพ โนน โน่น โน้น โน้ต นม 

 โจร จน จดจ า โจทย ์(โจด)  ฉนั ท า กาแฟ หก เขา เป็น โรค มะเรง็ 
 สกปรก โยกยา้ย ยกธง  โกรธ  ยกโทษให ้ โชคดโีชครา้ย 
L-R Consonant Clusters will appear as triple letter but phonemically function as two. 
กลม = adj. round กรม = n, department กรง = n. cage กรน = v. snore 
kl(o)m   kr(o)m    kr(o)ŋ   kr(o)n    

กรด = n. acid ปลด = vt. to free  ปรบ = v. to clap ตรง = adj. straight 
kr  )t   pl t     pr p   troŋ 

 
New diphthongs can also be formed by adding ย and ว to the back of long vowel โ-  [oo], to become 
[ooi] and [oou] However, there are only long diphthongs. These diphthongs formed cannot be 
shortened. Therefore, as previously mentioned, 2 consonants, will be read together as if there is a 
hidden [o] between them except for อ ย ว ร at a second position, since the diphthongs [oi] and [ou] do 
not exist in Thai.    
Examples   โก  + ย โกย  BUT NOT กย   
   Koo + y kooy (kooi)   koi DOES NOT EXIST! 
   โจ + ว โจว  BUT NOT จว 
   Koo + w koow (koou)   kou DOES NOT EXIST! 
 

โบย = vt. to whip โบยบนิ = vi. to fly  หวิโหย = v. to suffer from hunger  
โดย = prp. by ,  โดยที ่ such that  โปรย = v. to spread.   
ขโมย = n. thief  v. to steal   เดก็ ขีข้โมย ขีโ้กหก = child who steals and lies  
โรย = v. to sprinkle  โวยวาย เอะอะโวยวาย  หวิโวย้  โอ๊ย 
กวา่งโจว = Guangzhou โจวโฉว = Cao Cao  โซล (โซว) = Seoul โบวลิง่ Bowling 
 Diphthong โ-ว is mainly used to write foreign name but does not appear in native Thai words. 
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About the symbol  อ 

 

U                 w                              ‘c        ’    b        ‘b     c        ’     writing words 

           w      w   .              b                     ‘  w  ’    b                [ɔ:] vowel. To simply 

put, this symbol takes a role as a consonant when it stands in an initial position, อ - or อ - - while it also 

behaves as a vowel when positioned at a medial position (in a 3 blocks of consonant symbols) - อ - or final 

position (for 2 blocks of consonant symbols) - อ, with consonant clusters being considered as 1 block. 
 

อก กอ อค คอ  อง งอ อจ จอ  อญ ญอ 
ʔ   kɔɔ ʔ   khɔɔ  ʔ ŋ ŋɔɔ ʔ   cɔɔ  ʔon yɔɔ 

 อด ดอ อท ทอ  อน นอ อบ บอ  อพ พอ 
 ʔ   dɔɔ ʔ   thɔɔ  ʔon nɔɔ ʔ   bɔɔ  ʔ   phɔɔ 
 อม มอ อส สอ  อช ชอ อล ลอ  อร รอ 
 ʔom mɔɔ ʔ   sɔ ɔ  ʔ   cɔɔ ʔon lɔɔ  ʔɔn rɔɔ 
 

(This exercise above is a good practice of familiarizing with initial and final consonants of each symbol!) 

 

Putting the products of inversion of symbols together, we form the new set of syllables below. 

 

กอ คอ งอ จอ ยอ ดอ ทอ นอ บอ พอ มอ สอ  

ชอ ลอ รอ ขอ ซอ ตอ ปอ ผอ วอ ฟอ หอ ออ 

Yes, now it is the right time to switch our focus to another vowel –อ. This vowel is exactly what we 

all started with, when we started learning the consonants kɔɔ       ɔ ɔ     . All Thai abbreviations 

will rhyme with this vowel [ɔ:]. 

   
For native English speaker, this should be easier to pronounce compared to the previous vowel [o]. This vowel 

is usually spelled in English as –aw, or inter-consonantal –or- or the final -ore and –ought / -aught.  

 
*Note that inter-c           ‘ ’    E               cally /ɒ/ is heard by Thai speaker as short / ɔ / sound while 

‘  ’                  /ɔ:/ as in shot /ʃɒt/ to be /ʨ
h
ɔt/ and short /ʃɔ:t/ to be /ʨ

h
ɔ:t/. 

 
Therefore, to read the above syllables, try to read these following English words. 

 

gore /gɔ:/, core /kɔ:/, jaw /ʤɔ:/, your /gɔ:/, door /dɔ:/.    w /θɔ:/ gnaw /nɔ:/ paw, pour /pɔ:/  

more /mɔ:/, saw, soar, sore /sɔ:/, shore, Shaw /ʃɔ:/, law /lɔ:/, core /kɔ:/, saw, soar, sore /sɔ:/,  

tore /tɔ:/, spore /spɔ:/, paw, pour /pɔ:/, war /wɔ:/ for, four, fore /fɔ:/, whore /hɔ:/, awe, or, ore /ɔ:/   

 

Positioning of vowel is in the same way as -า /aa/ and it does not change its appearance regardless 

of what consonant comes after. The writing pattern will be in the pattern of –อ or –อ–. 

Examples: บอ + ด = บอด กอ + น = กอน ก่อน กอ้น  ทอ + ม =ทอม 
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However, the shorter counterpart looks very different from itself. It attaches -ะ to เ-า. 

เกาะ เคาะ เงาะ เจาะ เยาะ  เดาะ  

เทาะ เบาะ เพาะ เมาะ เสาะ เลาะ 

เราะ เถาะ เซาะ เหาะ เนาะ เฉาะ 
 

But when short vowel is followed by ending consonant, it changes back into its original form, with special 

                    u on the initial consonant. BUT, like [e] and [ɛ], this vowel cannot distinguish between 

long and short vowel when there is tone mark. 

 

เลาะ + ค ลอ็ค ลอก เมาะ + บ มอ็บ มอบ  เชาะ + ป  ชอ็ป ชอบ 
 

Most of these occur for English loan words to imitate the English inter-c           ‘ ’. 

Now, take a look at the following examples. 

 
จอง จอ่ง จอ้ง  หอง หอ่ง หอ้ง  ฮอง ฮอ่ง ฮอ้ง 

 รอง รอ่ง รอ้ง  สอง สอ่ง สอ้ง  กอน ก่อน กอ้น 
 สอม สอ่ม สอ้ม  ซอม ซ่อม ซอ้ม  กลอง กลอ่ง กลอ้ง 
 ชอง ชอ่ง ชอ้ง  ทอง ทอ่ง ทอ้ง  ของ ขอ่ง ขอ้ง 
 ยอม ยอ่ม ยอ้ม  ออม ออ่ม ออ้ม  ออน ออ่น ออ้น 
 สอน สอ่น สอ้น  ซอน ซ่อน ซอ้น  รอน รอ่น รอ้น 
 ยอน ยอ่น ยอ้น  ยอง ยอ่ง ยอ้ง  คอย คอ่ย คอ้ย 
 กอย ก่อย กอ้ย  รอย รอ่ย รอ้ย  บอย บอ่ย บ๋อย 
 

It is impossible to tell whether it is long or short vowel and you will have to learn each word by its meaning 

and sound and remember by heart. 

 
Special –อ /ɔ/ spelled in other methods. 
1. As mentioned previously, if the second consonant of the pair is ร, the hidden ‘o’ ru e wi   
not apply. Instead, - ร will be read as –อน  
 พล พร  พอน   กล  กร กอน  สน สร  สอน   

คน คร  คอน  ทน  ทร ทอน  จน  จร  จอน 
2. Special functional word ก ็= กอ้ which means also, then, quite and so on, even though, 
because of and so on. 
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3. in special words บร-ิ (บอ ร)ิ ปร-ิ (ปอ ร)ิ 
 บรษิทั  บรหิาร  บรจิาค  บรกิาร  บรโิภค  บรบิรูณ์

 บรบิท   บรเิวณ  ปรมิาณ ปรวิาร 

Practice reading the following words:  
 

กอ ก่อ เกาะ กอ้ (ก)็  เกราะ  กอง  กลอน  กลอ่ม  

 กอด กรอบ กอก กรอก  กอน ก่อน กอ้น สุกร มงักร         น้ิวกอ้ย 

 คอ  ขอ้  เคาะ  ขอ  นคร  คอ่นขา้ง คอ้น       ขอนแก่น 

 ขา้วของ ขดัขอ้ง  ครอบครอง ในคลอง คลอ่งแคลว่  

 คลอ้งจอง จอ คอมพวิเตอร ์ คอกมา้ รอบคอบ คลอด  รอคอย 

 งอ งอ่ งอ้ เงาะ  งอก งอน*  งอแง รอ้งไห ้

 จอแบน หอยจ๊อ เจาะ เจา้จ๋อ  จิง้จอก  กระจอก  

จราจร  ทีจ่อดรถ จอม จอมยุง่  จอน  จ๋อยไปเลย 

นายชอน ชอบ ใชช้อ้น  กนิปลาชอ่น ชอ็ค ชอ็ปป้ิง ไฟชอ็ต 

สะเดาะเคราะ  ดอกไม ้ ดอน  ผกัดอง  กระดองเต่า ดอย 

ตอ ต่อ ตอ้ ตอม ตอ้ม ตอง ตอ้ง ตอ้งหา้ม ตอน ตอ้นรบั 

ตอกไข ่ ตอบ โตต้อบ  ตอบรบั ค าตอบ ต่อย ตอ้ยต ่า 

ทอผา้  ทอ่น ้า  ทอ้แท ้ ปีเถาะ  กะเทาะ  

ทอด  ไก่ทอด ทอดมนั ถอด  ถอดออก  

ทอง ทองค า  ทอ่ง ทอ่งจ า  ทอ้ง  ทอม  ถ่อมตวั 

ทอน เงนิทอน ถอน ถอนหายใจ ทอ่น ทอ่นแรก สะทอ้น  ถอยไป 

ท านอง  พีน้่อง  น่องขา  ก่อนนอน ออ่นน้อม ขา้งนอก
 นอกใจ  น้อยมาก บอ บอ่ เบาะ เบาะแส บอ้ บ๊อ บ๋อ 
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กระบอง บอน บอ่น บอ้น บอก บอด ตาบอด ระบอบ  ระบบ  

บอย บอ่ย บอ้ย บ๊อย บ๋อย   ปลอ่งไฟ ทอ้งปอ่ง 

ปอน ปอ่น ป้อน  ป้อง ปกป้อง ป้องกนั ปลอม ของปลอม 

ปอม ปอ่ม ป้อม  ปลอก  ปลอบ  ปลอด  ปอก ปอด 

ปอย ปลอ่ย ปลดปลอ่ย พอ พอ่ เพาะ  พร ขอพร   

ผอ่น ผอ่นคลาย  พกัผอ่น พอง  พรอ้ม  ผอม  

ฟอง ฟองน ้า  ฟ้องรอ้ง ผงซกัฟอก มอมแมม มองเหน็ 

มอด มอบให ้ มอบรางวลั หวัเราะ รอน เรรอ่น  ใจรอ้น  
 รอ้งเพลง ค ารอ้ง  ขอรอ้ง  รอด รอดตาย รอบคอบ  

รอย รอยรา้ว รอยยน่  รอยแผล  รอ้ย 

ลอ ลอ่ ลอ้ ทะเลาะ ลอง ลองดู ลอ่ง ลอ่งหน ลอ้มรอบ 

ลอบ ลอบสงัหาร ลอก ลอกแบบ ลอดใตส้ะพาน  

ยอ ยอ่ ยอ้ เยาะเยย้ ยอม ยอมแพ ้ ยอ่ม  ยอ้มส ี

ยอ่งเบา ยอด ยอดเขา ยอย ยอ่ย ยอ้ย ปีวอก 

หอ หอ่ หอ้ ยีห่อ้  หอน หอ่น หอ้น หอย หอ่ย หอ้ย 

หอยลาย หิง่หอ้ย  หอม น ้าหอม หอง หอ่ง หอ้ง 

ฮอ่งกง  หอน  สงัหร หอก หอบ หอด ฮอ็ต ฮติ  

ออก  ออด ออน ออ่น ออ่นแอ ออ่นน้อม ออ้น ออ้นวอน 

ออม  ออมสนิ ออ่ม ออ้ม  ละออง   

ดนิสอ  สซีอ สอน ซ่อน ซอ้นสอง ซอง สอ่ง ซอย สอย ศอก 

ซอม  ซ่อมแซม ชอ้นสอ้ม ซอ้ม  ทดสอบ ทดลอง   
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Pseudo-Consonant Clusters 

In the First Section, you were introduced the true consonant cluster combination กร- กล- ตร- ดร- บร- 
ปร- ปล- คร- คล- ขล- พร- พล- ฟร-. The two consonants are read out together in a single syllable. The 
tone rules corresponding to the absence or presence of tone mark follow the consonant class of first 
letter of the cluster (not by ร ล which would follow tone set for aksorn tam). 

Previously, you also learned about อกัษรคู่ (aksorn khuu) – High-Low Consonant Pairing in order to 
complete the set of 5 tones. But we have not yet covered the lonesome sonorant letters, which do not 
have High Consonant counterpart, namely ง น ม ญ ย ร ล ว. In order to complete the 5 tone set, we 
need to depend on pseudo-consonant clusters หง- หน- หม- หญ- หย- หร- หล- หว-.  

Again, when two initial consonants are used to spell a syllable simultaneously, the tone rules will follow 
the consonant class of first letter. Pseudo-consonant letter, unlike the true cluster, either 

1. disregards one of the two initial consonants, or 
2. breaks into two syllable, with the first letter being read with an inherent vowel (usually –ะ). 

First, we will look at the very first pseudo-cluster – ห น า also known as ‘the silent leading h’. Basically, 
the first letter ห is not read out at all (as if it is not there). Its presence is simply to influence its 
succeeding low consonants to follow the high consonant tone rules. In other words, the unpaired low 
class consonants are influenced by its processor high or middle consonants. 

Consider the tone set of ห (aksorn suung) and น (aksorn tam) and then combine both. 

tam นา 
n. field 

naa 

น่า 
mod. should 

    

น้า 
aunt / uncle 

    

นะ 
particle 
   

นกั 
prefix 
  k 

นาด 
n at 

suung หา 
vt. to find  

    

ห่า 
inj. damn! 

    

หา้ 
five 
    

หะ 
 
   

หกั 
vt. to break 

    

หาด 
n. beach 
     

suung หนา 
adj. thick 

    

หน่า 
 

    

หน้า 
n. face 
    

หนะ 
 
   

หนกั 
adj. heavy 

    

หนาด 
 

     
 

Now compare the complete 5 tone set rules of these two different consonants. 

ฮา ห่า (ฮ่า / หา้) ฮา้ หา   นา หน่า (น่า / หน้า) น้า หนา 
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Now practice the following contrasting pairs. 

นี้ (this)  หนี้ (debt)  นอน (sleep) หนอน (worm) มอง (look at) หมอง (gloomy) 

มา (come) หมา (dog)  ม ี(have) หม ี(bear) มดั (tie)  หมดั (fist) 

มกั (tend to) หมกั (dipped with) มาก (much) หมาก (chess) มอบ (give) หมอบ (prone) 

เงา (shadow) เหงา (lonely)  ลบ (remove) หลบ (dodge) ลบั (secret) หลบั (asleep) 

เลก็ (small) เหลก็ (iron)  แลก (change) แหลก   ลง (down) หลง (lost)  

ลาย (pattern) หลาย (many)  ไล   ไหล (flow) ไล่ (chase) ไหล่ (shoulder) 

ลกั (steal) หลกั (main)  ลุม   หลุม (hole) เลว (bad) เหลว (fluid) 

ลาน (pit) หลาน (grandchild) ลอก (copy) หลอก (bluff) ลอด (through) หลอด (tube) 

รอ (wait) หรอ (oh?)  ไว (quick) ไหว (endure) ไว ้(keep) ไหว*้ (waay) 

วาน (past) หวาน (sweet)  วดั (temple) หวดั (cold) วาด (draw) หวาด (fear) 

ยงิ (shoot) หญงิ (female)  ยาม (guard) หยาม (abuse) ยา่ (grandma) หยา่ (divorce) 

In addition to silent ห there is also a leading silent อ before ย exclusively for these 4 special words. 

ยา 
medicine 

yaa 

ยา่ 
grandmother 

    

ยา้ 
 

    

ยาก 
difficult 
     

ยา่ง 
to grill 
   ŋ 

ยู ่
crumpled 

    

อา 
ʔaa 

อ่า 
ʔ a 

อา้ 
ʔ a 

อาก 
ʔ a 

อ่าง 
ʔ aŋ 

อู่ 
ʔ   

อยา (อะ – ยา) อยา่ 
“don’t” 

(หญา้) 
“grass” 

อยาก 
“want to” 

อยา่ง 
“in manner of” 

อยู ่
“ ive, stay” 

 

Together, we have these four frequently used special words. 

อยา่ อยู ่ อยา่ง อยาก 

“Don’t  ive fo  owing one’s desire” 
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Only the leading ห and the leading อ in these four special words are       . Almost all preceding middle-class 

or high-class consonants will influence the second consonant (low unpaired sonorant consonants) in the 

cluster to be in the same class too. Normally, the first letter of the cluster will be given an inherent vowel –ะ. 
In colloquial speech, you will sometime hear the first consonant being devowelized to become schwa-     /ǝ/  

such that pseudo-cluster may be read almost in a single syllable in English counterpart. 

Tam นกั 
  k 

นาด 
n at 

นาม 
naam 

นาม 
naam 

นม 
nom 

ยะ 
   

suung หกั 
    

ขาด 
      

หาม 
     

สาม 
     

ขม 
     

ขะ 
    

suung หนกั 
    

ขนาด 
   -     

หนาม 
     

สนาม 
  -     

ขนม 
        

ขยะ 
kha    

 

tam รวด 
     

มกู 
     

ลอด 
lɔ ɔt 

ลาด 
la   

รอ่ย 
rɔ ɔy 

นา 
naa 

klaang จวด 
c    

จกู 
c    

ตอด 
tɔɔ t 

ตาด 
     

อ่อย 
ʔɔɔ y 

อา 
ʔaa 

klaang จรวด 
c -     

จมกู 
c -     

ตลอด 
ta-lɔɔ t 

ตลาด 
  -     

อรอ่ย 
ʔa-rɔɔ y 

อนา 
ʔa-naa 

 

Notice that there is no change in tones set when the sonorant low consonant is paired with another low 

consonant.  

tam (ณะ) 
   

ณะ 
n  

นะ 
   

นาย 
naay 

นา 
Naa 

นนั 
nan 

tam (ขะ) 
    

คะ 
    

ชะ 
c   

ทาย 
thaay 

ธา 
Thaa 

พนั 
phan 

tam (ขณะ) 
   -   

คณะ 
   -   

ชนะ 
c  -   

ทนาย 
tha-naay 

ธนา 
tha-naa 

พนนั 
pha-nan 

 

Note that consonant other than these sonorant consonants ง น ม ย ญ ร ล ว will still be read according to their 

own class tone set rules even when preceded by other consonant class. Also note that unlike English, aspirated 

consonants ค ช ท พ ห still remain pronounced as aspirated even in the consonant clusters.  

Now try reading the following words, with and without leading consonant. Take note of consonant classes. 

 สงา่ สกาว สบาย สปา สภา สภาพ สมธิ สมอง สตาร ์ สต ิ สตร ี แสดง 

 สยาม สระ* สละ สลกั สหาย สนัน่ สวสัด ี สวที ฉงน ฉบั ฉบบั  
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More examples and practices on pseudo-cluster 

ยาย (grandma) ขยาย (expand)  ยนั (insist) ขยนั (diligent) ยาน (vehicle) พยาน (witness) 

ยบั (crumpled) ขยบั (vi. to move) มนั (it, oily) หมนั (infertile) มัน่ (engage) หมัน่ (persevere)  

ลอง (try on) ฉลอง (celebrate) ลบ (remove) สลบ (faint) ลบั (secret) สลบั (to switch) 

ลาด (slope) ฉลาด (intelligent) ลาก (drag) ฉลาก (label) ลาย (pattern) สลาย (melt) 

ละลาย (dissolve) หลอมละลาย (melt) ท าลาย (destroy) หลากหลาย (various, different kinds of)  

มะนาว (lime) หนาว (cold)  นน  ถนน (street) ถนนช่องนนทร ี  

ลติร (liter) ผลติ (produce)      ลก  ตลก (funny) รก (messy) นรก (hell)  

ลงั (crate) หลงั (prp. behind; cls. building)  พลงั (power)  

นดั (appointment) ถนดั (proficient)  ละคร (drama) นคร (city)  

มด (ant)  หมด (run out) มอ (cow’s moo)  หมอ (doctor) สมอ (anchor) หมอ้ (pot)  

นา (rice field) ธนาคาร (bank) ธนาบตัร (cash money) หนา (thick) หน้า = n. face, side, prn. front น้า 

= n. mother’s younger sib ing น่า = mod. Ought to, should, worth  น้อยหน่า = n. custard apple  

แนก   แผนก (department) ละเมอ (sleep walking/talking) เสมอ (balance; always)  

นงั  หนงั (skin; movie) ผนงั (wall surface)  เรญิ เจรญิ (to prosper) 

นิดหน่อย (a little bit) ชนิด (types) สนิทสนม (closely aquainted) นิ่ม (soft) สนิม (rust) 

ลอก (peel) ถลอก (scratch)  วาย (sudden stop) หวาย ถวาย (offering to god) 

วดั (n. temple, v. measure)    สวสัดิ ์ (happiness; welfare) สวสัด ี= Sawasdee!   

วาด = v. to draw   สวาท = n. charm, coquette, seductiveness  

ด ี(good) คด ี(case study) ทวปี (continent)  
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Note that พล- ผล- clusters are rather inconsistent. Some words are pseudo-clusters while some are 

read as true cluster. Underlined clusters are read as single syllable. 

พลงั  ผลกั  พลอย  เพลงิ  เพลนิ  เพลง  พลาด 

ผลติ  พลกิ  พลากร  พลาญ  พลาง  พลาย  เผลอ 

Palatal Consonants จ ส ศ ษ ซ are irregular too. Some are read as Type I (read both syllable) while 

some are read as Type II (disregard the ร) 

จรวด เจรญิ จรงิ สระ สระ เสรมิ  สรา้ง  สรอ้ย  

เศรา้ ปราศรยั เสรจ็  เศษ  เศรษฐกจิ เศรษฐ ี ศร ี   

Cluster ทร- is a special one. In many cases, it is read as if it appears as ซ. It is only read as true-

cluster in loan words, particularly from English. 

ทรง (ซง) ทราย (ซาย) ทราบ (ซาบ) ทรพัย ์(ซบั) ทราม (ซาม)  

แทรก (แซก) ทรดุ (ซุด) โทรม (โซม) อนิทร ี(อนิซ)ี ไทร (ไซ)   

But English loan words are read as /thr/ 

  แทรค็  ทรอย  ทรมิ  แทรม  เซน็ทรลั ทร ู

Some consonant clusters are exclusively for English loan words: บร- บล- ดร- ฟร- 

 บราซลิ  บราวน์  บลอนด ์ แบล๊คแจ๊ค  บล ู

 ไดรว ์ แอนดรวิ ดรมี   ฟร ี  แฟรงค ์
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The ‘U’s and Diphthongs 

We have come to the last section on vowels, and we will be covering what may sound foreign to 

English ears. Close approximate will be given but note that it is not the exact correct sound. 

 Long Vowel     Short Vowel 

กู จ ูด ูตู บู ปู อู   กุ จ ุดุ ตุ บุ ปุ อ ุ   

งู ย ูนู ร ูมู ลู วู  งุ ยุ นุ ร ุมุ ลุ วุ 

คู ชู สู ทู พู ฟู ห ู คุ ชุ สุ ทุ พุ ฟุ ห ุ

The above vowels /u:/ and /u/ are the only vowels that are placed right below the consonants. They 

correspond to English spelling of –oo, however English spelling does not show vowel length. –oo- in 

‘food’ /fu:d/ corresponds to long vowel, while –oo- in ‘foot’ /fʊt/  corresponds to short vowel. 

This pair of vowels is rather straightforward. The shape remains unchanged when final consonant is 

added behind, just as direct as the vowels /i:/ /i/ and /a:/, and is able to clearly distinguish between 

long and short sound even when a tone mark is added. 

Now  et’s read the words with these vowels. 

กู = prn. I, me (slang) กู ้= v. to loan  กุหลาบ = n. roses กุมาร = n. Kumar, child 

กุง้ = n. prawn  นาม สกุล = family name กรงุเทพ = Bangkok กลุม้ใจ = worried  

จงู = v. to hold hand จบู = v. to kiss   จุม่ = v. to dip in จกุ = v. to have colicky pain 

จดุ = n. point(s) จดุไฟ v. to light up fire จดุจบ = n. end point  จลูี ่= Julie จดูี ้= Judy  

จู ่ๆ = suddenly จูโ่จม = v. to assault จู๋ = n. penis, adj. short  จูจ๋ ี ๋= adv. amorously  

กระดกู = n. bone ดดู = v. to suck สดุด = v. to slip กระดุม = n. button สะดุง้ = shock 

ตุน = v. to stock up  ตุ่น = n. mole กระตุน้ = v. to trigger, to activate ตุ๋น = v. to stew  

ตุ๊ก ๆ = n. Tuk-Tuk ตุ๊กตา = n. doll  ตุม้ห ู= n. ear stud ตูด = n. ass ตุ๊ด = n. sissy  
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ระบุ = v. to specify บุบ = v. to be dented   บุก = v. to invade บุตร (บุด) = n. son 

บดู = v. to rot  บู๊ต = n. v. boot, to boot บุญ = n. good deed สบู่ = n. soap 

กระปกุ = n. piggy bank  ปลุก = vt. to wake, to activate  ปลกู = vt. to plant, to cultivate  

ปนู = n. lime, mortar ญีปุ่น่ = Japan, Japanese ป ู= n. crab, v. to unroll  ปู ่= n. grandpa  

อู่ = n. car workshop อู ้= to dawdle, to impede   อูฐ = n. camel  อุดตนั = n. blockage  

อุ่น = v. to warm, to heat  อบอุ่น = adj. warm อุม้ = v. to carry (baby) อุดหนุน = v. to support 

องุน่ = n. grape  หงดุหงดิ = v. to frustrate ง ู= n. snake  หนู = n. mouse, rat  

สนุก = n. fun, v. to enjoy นุ่ง = n. to wear นุ่ม = adj. soft, tender  ธนู = n. bow (weapon) 

นกยงู = n. peacock ยงุ = n. mosquito ยุง่ = adj. busy, v. to disturb, to bother, to interfere  

ประยกุต ์= apply, application ยคุ = n. era  ยทุธ = n. strategy  หยดุ = v. stop ยบุ = v. lessen  

ร ู= n. hole รปู = n. form, picture รู ้= v. to know หร ู= adj. luxurious รดู = to swipe  

หม ู= n. pig หมู่ = n. grouping, category  มกุ = n. pearl   มขุ = n. joke  

มลู = n. feces  ขอ้มลู = n. information, data  มมุ = n. corner  แมงมุม = spider 

มงุ มุง่ = v. to head for มุง้ = n. mosquito net  ขีม้กู = น ้ามกู = mucus จมกู = n. nose  

มดุ = v. to duck, to go under  เขม็หมดุ = n. pin สมดุ = notebook   มาหาสมดุ มหาสมทุร  

ลกู = n. ball; offspring, heir  ลุก = v. to rise up ลบู = v. to touch gently     หลุด = v. to slip off  

วุ่นวาย = adj. chaotic  วุน้ = n. jelly  อาวุธ = n. weapon  วุฒ ิ= n. qualification 

คร ู= n. teacher คู่ = n. pair, couple  คุณ = “Khun”  คณู = v. to multiply  

แรคคนู = raccoon คุม = v. to control  คลุม = n. to cover  คุม้ = v. to worth  

คุม้ค่า = v. worthwhile คุม้กนั = v. to guard  คุม้ครอง = v. to protect, to bless 

คุก = n. jail ขงัคุก = v. to imprison  คุกเขา่ = v. to kneel คลุก = v. to mix ขา้วคลุก  
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มงัคุด = n. mangosteen ครฑุ = n. Garuda คุน้เคย = v. to be familiar with  

ขดุ ขดุดนิ = v. to dig ขดูรอย = v. to leave a mark ขู ่ ขม่ขู ่= to threaten   

ช ู= vt. to raise ชู่ ชู ้= n. adulterer  ชุด = n. dress, costume; set ฉุด = to impede  

ชุบ = vi. to soak into ฉุน = adj. pungent ฉุกเฉิน = n. adj. emergency, urgent 

สบูบุหรี ่= v. to smoke สนู ศูนย ์= zero, center สญู = v. to be lost กระสุน = n. bullet  

สุ่ม = v. to take at random ซุ่ม = v. to hide, to ambush  ซุ่มซ่าม = adj. adv. clumsy 

ลากซุง = v. to haul logs ทีสุ่ด = at the extreme end สุดทา้ย = last, final  

สุดยอด = adj. brilliant  สดู = v. to breathe in  สตูร = formula  สงู = high 

สุก = adj. to ripe, v. to ripen ขา้วสุก  วนัศุกร ์= n. Friday สุขใจ = n. happy   

ทุก = each, every ทุกคน = everyone ทุกข ์= n. suffering เทดิทนู = v. to admire, respect  

ทุบ = vt. to smash ทุบแตก = vt. to break  ทุ่งนา = n. rice field ทุ่งระเบดิ = n. mine field  

ทุ่ม = v. to throw ทุ่มเท = v. to exert สีทุ่่ม = 10 PM  ทุม้ = adj. bass, deep, low  

ถุง = n. sack, carrier ถุงเทา้ = n. socks ถุงน่อง = n. stockings ถุงยาง = n. condom  

ทุน = n. investment, fund   ลงทุน = v. to invest ตน้ทุน = n. capital 

ปลาทู = n. mackerel ปลาทูน่า = n. tuna ทุเรศ = adj. awful, obscene, ugly  

พุ = n. fountain; firework จดุพุ  พุทธ = Buddhism พดู = v. to speak  

ผกูพนั = v. bond พุง = n. tummy  พุ่ง = v. to rush forward  พรุง่นี้ = tomorrow 

ภเูขา = n. mountain ภผูา = n. cliff ชมพ ู= adj. pink ชมพู่ = rose apple แชมพู = shampoo 

ผูช้าย = n. man  ผูห้ญงิ = n. woman ผูด้ ี= good person ผูร้า้ย = criminal, evil person 

ฝงูสตัว ์= n. herd, flock ฝุน่ = dust ฟูก = sleeping mat ฟู้ด = food ฟุ้งซ่าน = think wild 

หุบปาก = v. to shut up, to keep quiet หุ่น = n. figure  หุ่นยนต ์= n. robot 
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หุน้ = n. stocks, shares   หุงขา้ว = v. to cook rice นกฮกู = n. owl  

ห่อหุม้ = v. to pack, to cover, to shield   ห ู= n. ear(s) เตา้หู ้= n. Tofu 

Diphthong /ui/ can be formed by adding ย to the short vowel of /u/ only. 

คุย = v. to chat  ขลุ่ย = n. flute  ฉุย = adv. fluently, elegantly  ถุย = v. to spit   

ปุ๋ ย = n. fertilizer ลุย = v. to wade, to go ahead  หลุยส ์= Louis อุ๊ย = int. Ouch 

Finally, we have the last set of the basic vowel not very closed to any of English vowel. 

Long Vowel     Short Vowel 

กื จ ืด ืตื บื ปื อื   กึ จ ึดึ ตึ บึ ปึ อ ึ   

งื ย ืนื ร ืมื ลื วื  งึ ยึ นึ ร ึมึ ลึ วึ 

คื ชื สื ทื พื ฟื ห ื คื ชื สื ทื พื ฟื ห ื

To read this vowel, the closest that you can get is by saying English words spelled with –ue, -ew, or –

uXe, but try to unround your lip as you say it out. (By the way, this vowel is also commonly romanized 

by spelling as –ue or –eu, such as ‘chue’ or ‘cheu’.) 

Just try reading out these English words while unrounding your lips. 

“q    ” / j :/ “c  w” /ʧju:/ “  w” / j :/ “    ” / j : /  “    ” / j : /   “    ” / j : / “    ” / j :ʤ/ 

*Take note that the long vowel of ʉ อ ืis the only vowel that requires you to add the final blank 

consonant อ even you do not end the syllable with a consonant. อ ืdoesn’t exist in actua  writing! 

คอื = v. is, are, defined as, namely  มอื = n. hand  ถอื = v. to carry, to hold in hand  

มือ้ = n. meal  ชื่อ = name ซื่อ = adj. honest ซือ้ = v. to buy  หรอื = or  

หนงัสอื = n. book สะดอื = n. belly button  ดือ้ = adj. disobedient รือ้ = v. to dismantle 

ตื๊อ = v. to harass, to pester  ทื่อ = adj. stiff, blunt, dull ลอื = v. rumor  
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คอื เขา ลอื ว่า เดก็ ดือ้ ตื๊อ คน ซื่อบือ้ ชื่อ อทีื่อ ซือ้ หนงัสอื หรอื มอืถอื ให ้เขา ถอื 

On the other hand, you do not need to add อ to the back for the short vowel counterpart. But the 

combination that makes word is rare. 

อ ึ= n. v. feces  ห ึ= int. giggling sound  ร ึ= or, as in short colloquial form of หรอื 

Now  et’s read the words with these vowe s together with fina  consonants. 

กลนื = vt. to swallow คนื = vt. to give back, to return n. night ขึน้ = v. to ascend, prp. up  

คลื่น = n. wave  ขนื = vt. to resist ขม่ขนื = vt. to rape  

ชื่น = adj. adv. joyful  ชื่นใจ = adj. rejoice, refreshing  ชื่นบาน = adj. cheerful   ชื่นชม = v. admire  

ชืน้ = adj. moist, humid  วานซนื = two days ago  

ตื่น = v. to be awake  ตื่นเตน้ = adj. exciting, excited  ตืน้ = adj. shallow เสน้ตืน้  

บกึบนึ = adj. strong, tough ปืน = n. gun ผนื = cls. piece  ผื่น = n. rash พืน้ = floor  

ฟืน = n. firewood ฟ้ืน = v. to regain consciousness ฝืน = v. to violate ฝา่ฝืน 

มนึ = adj. giddy หมืน่ = ten thousand ยนื = v. to stand ยืน่ = v. to file, to submit  

ลื่น = adj. slippery อื่น = adj. other  

กึง่ = semi, half  ขงึ = v. to stretch, to pull tight  ครึง่ = half  จงึ = therefore   

ซึง่ = prn. which, that ซึง้ = adj. emotionally moved  ดงึ = vt. to pull  ตงึ = adj. tight  

ทึง่ = adj. stun, shocked   ถงึ = v. to reach, to arrive, conj. until, till  

หนึ่ง = one  นึ่ง = v. to steam cook  บงึ = n. marsh  บึง้ = v. frown  

ผึง้ = n. bee(s) มงึ = YOU!  ต าลงึ = Ivy Gourd ตะลงึ = adj. dumbfounded ทะลึง่ = adj. cheeky 

สลงึ = n. quarter baht อึง้ = stunned, shocked, dumbfounded    หงึ = v. jealous    หึง่ = adj. stink 

ครึม้ = adj. dense, cloudy  ซมึ = adj. gloomy, sulky ดื่ม = v. to drink  
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ปลืม้ = v. to feel pleased ยมื  ขอยมื= vt. to borrow ใหย้มื = vt. to lend  

ลมื = v. to forget  ลมืตา = v. to open eyes ลมืไป = v. to forget completely   

คกึคกั = adj. bustling, vigorous  ดกึ = adv. late at night  ตกึ = n. building  

บนัทกึ = v. to take note, record ถกึ = adj. tough, durable นึก = vi. imagine, realize, think  

ผนึก = n. seal  ปึก = n. bulk  ฝึก = vi. to train vt. to coach    

ลกึ = adj. adv. deep ศกึ = n. battle, war ศกึษา = v. to study, to investigate  

หมกึ = n. ink   ปลาหมกึ = squid  สะอกึ = n. hiccup จดื = adj. bland, tasteless  

มดื = adj. dark  มดืตึด๊ตือ๋ = adj. pitch-dark, completely dark ฝืด = adj. rough, (joke) lame  

พชื = n. plant  ยดื = v. to stretch, to extend   ยดึ = v. to seize, to confiscate  

อดื = adj. swollen, bloated  อดึ = adj. tough, strong, durable หดื = n. asthma  

คบื = n. progress  ทบื กระทบื = v. to trample, to step on สบื = v. to investigate  

ไดค้บืเอาศอก = not knowing one’s  imit  อึบ๊ = (slang) v. to have sexual intercourse 

*Special Symbol ฤ can be read as ร ึรอื ร ิเรอ. 

ฤ ออกเสียงว่า สะกด อ่านว่า Meaning 

รึ ฤดู  
พฤศจิกายน  
พฤษภาคม  

รึ-ดู 
พรึด-สะ-จิ-กา-ยน 
พรึด-สะ-พา-คม 

Season(s) 
November 
May 

ริ องักฤษ  
ทฤษฎี  
ฤทธ์ิ  

องั-กริด 
ทริด-สะ-ดี 
ริด 

England, English 
Theory 
Power, Effect 

รือ ฤๅษ ี รือ-สี Hermit, Sage 
เรอ ฤกษ ์ เริก Auspicious moment 
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Diphthong extended from these two ‘U’s. 

By reading อู – อา and compressing together into a single syllable, we get a diphthong and it gets the 

written form as อวั or –ว-. 

As discussed in the first section, although its form appears as short medial /a/ as อ ัand the final 

consonant –ว, it is NOT read as /aw/. Instead /aw/ or /au/ (same) should be written as เอา. 

When unaccompanied by an ending consonant, it takes this form as อวั /ua/. There is no close 

approximant in Eng ish. Perhaps the c oset one is vowe  in “pour” /pʊə/, “your”/jʊə/, and “tour” /tʊə/. 

It is read  ike the French diphthong ‘-oi’, as in ‘revoir’, ‘croissant’, ‘excusez-moi’, ‘bonne soirée’, etc. 

กลวั = v. to be afraid of, to be scared  ตะกัว่ = n. lead (Pb)   ขัว้ = n. terminal, pole  

คัว่ = v. to roast ครวั = n. cookery, kitchen ชวัร ์= v. sure  ชัว่ = adj. evil, wicked  

ตวั = n. cls. body ตัว๋ = n. ticket   ทวัร ์= n. tour  ทัว่ = adj. entire, whole  

ถัว่ = n. beans, nuts บวั = n. lotus   ผวั = n. husband (สาม ี= n. husband) 

มวั = v. engrossed in, adj. blur, unclear  มัว่ = v. to do thing wildly without thinking  

รวั = adv. rapidly รัว่ = v. to leak out  รัว้ = n. gate, fence ยัว่ = v. to seduce  

หวั = n. head  ววั = n. ox, cow  ใบบวั  มัว่นิ่ม  ขัว้โลก 

When the syllable is enclosed by the final consonant, the ไมห้นัอากาศ will be dropped, leaving behind 

only –ว-. Do not be confused. It is the same concept as อ- -อ –อ-, having the same symbol as a 

consonant when placed at the front position and as a vowel when placed in the medial position, akin to 

Eng ish  etters ‘y’, ‘w’ and ‘r’. 

กวน = v. to annoy, to stir  ควร = mod. should  ขว่น = v. to scratch (of cat) 

สงวน = v. to preserve, conserve จวน = v. almost  ชวน = v. to ask along   

ด่วน = adj. urgent   ดว้น = adj. lame, handicap ทวน  ทบทวน  = v. revise  

ถว้น   ครบถว้น = complete  นวน ขาวนวน = white ขบวน = train carriage   
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บว้นปาก = v. to rinse mouth  ป ัน่ปว่น = v. to be frantic ผวน  หวน = v. to return  

มวล = n. mass    มว้น = v. to roll, cls. rolls อว้น = adj. fat 

ยวน หยวน = v. to be lenient, n. Chinese Yuan  

ลวนลาม = v. to outrage one’s modesty ลว้น = adv. entirely, purely  

สวน = n. garden, v. to run into each other ส่วน = n. part, section conj. as for, whereas   

ควง = v. to calibrate ไขควง = n. screwdriver คู่ควง = n. love partner  

งวง = n. elephant trunk งว่ง = v. to be sleepy ช่วง = n. session  

ดวง = n. luck, fortune  cls. stars ดดูวง = v. foretune-telling  ดวงดาว = stars   

ทวง = v. to ask for what is owed ถ่วง = vt. to delay, to slow down  

พวง = n. string, bunch   พ่วง = vt. to tow  

มว่ง = adj. purple มะมว่ง = n. mango  รว่ง = v. to fall (leaf, hair)  

ลวง = v. to deceive, adj. untrue   ลว้ง = v. to pickpocket  

หวง = v. to cherish ห่วง = v. to care, to worry, to concern  ห่วงใย = v. to care and concern 

ท่วม น ้าท่วม = n. flood  ทว้ม = adj. plump   

นวม = n. padding, boxing glove  น่วม = adj. swollen บวม = adj. swollen, sore  

รวม = v. to put things together  รว่ม = v. to join  เขา้รว่ม = v. to participate   

หลวม = adj. loose, not tight  สวม สวมใส่ = v. to wear, put on สว้ม = n. toilet 

หนวก = adj. deaf บวก = plus ปลวก = n. termites พวก = n. group, party  

หมวก = n. cap, hat หยวก = n. banana stalk  ลวก = v. to scald  

กวด ประกวด = n. contest  ขวด = n. bottle  งวด = n. session, trip, installment  

ชวด = year of rabbit   ทวด = n. great grandparent  
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นวด = v. massage หนวด = n. moustache  บวช = v. to be a monk  ปวด = v. ache  

ลวดลาย = pattern  รวดเรว็ = adv. fast ตรวจ = v. to check       *ต ารวจ = n. police  

สวด = v. to pray, to chant อวด = v. to boast โออ้วด = v. to brag, to boast 

ขวบ = n. years (for young age) ควบ  ควบคุม = v. to control  ประจวบ  

รวบรวม = v. to collect, to compile อวบ = adj. plump 

กรวย = n. funnel   กลว้ย = n. bananas   ควย = (slang) n. penis  

ช่วย = v. to help, to save, to rescue ดว้ย = adv. too, prp. with, by  ช่วยดว้ย = Help!  

ถว้ย = n. cup   อ านวยการ = v. to direct, to manage  หน่วย = n. unit   

บ๊วย = n. plum   ปว่ย = adj. sick, unwell    รวย = adj. rich 

มวย = n. Muay, boxing  หมวย = description of Chinese-looking girl   

ซวย = adj. unlucky, jinx สวย = adj. beautiful  อวย = v. to bless  

หวย = n. lottery  ห่วย = adj. lousy  

The shorter counterpart is formed by adding -ะ to the back as in อวัะ. However, it is rarely used. 

Example: จัว๊ะ อัว๊ะ     

More about the symbol ว 

The consonant ว forms true consonant clusters with ก /k/ ข ค /kh/ as กว- /kw/ ขว- คว- /khw/ as it does 

with ร and ล, to form กร /kr/ กล /kl/ ขร /khr/ ขล /khl/ คร /khr/ คล /khl/. With other consonants, it forms 

pseudo-clusters, as you have already encountered some examples in the previous exercise. Now, be 

careful the distinction between /ua/ and /wa/. 

แตงกวา = n. cucumber  กว่า = conj. over, than, until  กวั กัว่   

ขวา = prp. right side  ควา้ = to search   ขวั คัว้  

ควนั = n. smoke ขวญั = n. morale  ควาน = n. elephant mahout  ขวาน = n. axe  

ควร (ควน) = should  ขวน  
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กวาง = n. deer กวา้ง = adj. wide, broad ขวาง = v. to obstruct กวง กว้ง ขวง 

คว ่า = v. to turn upside down ความ = n. content, meaning  ค่วม ควม   

ควกั = v. to dig out, to scoop out ควารก์ = n. Quark   

ไขว่ ไขว่าควา้ = v. search for ไขว่หา้ง = cross-legged     ควาย = n. buffalo ควย = n. penis  

ขวดิ = v. to head-butt   แกว่ง = v. to swing แคว สแควร ์ = Square  

แควน้ = n. state, faction แขวน = v. to hang แขวง = n. sub-district  

By reading ออื – อา and compressing together into a single syllable, we get a diphthong and it gets the 

written form as เออื, with three parts surrounding the consonant symbol. It doesn’t change shape when 

followed by final consonant. 

เกลอื = n. salt  มะเขอื = n. tomato เครอืขา่ย = n. network  เหงือ่ไหล = v. to sweat  

เจอืปน = v. to contaminate เชื่อ = v. to believe เชื่อถอื = to trust เชือ้โรค = n. germs  

เนื้อ = n. flesh, meat เหนอื = prp. above, North น่าเบื่อ = adj. boring เผื่อ = just in case  

เพื่อ = prp. for  เมือ่ = conj. when  เรอื = n. boat, ship เยือ่ใย = n. tie, relation  

เหลอื = v. to left เหลอืเฟือ = in abundance ทีเ่หลอื = adj. remaining เหลอืเชื่อ = incredible 

เสอื = n. tiger  เสื่อ = n. mattress  เสือ้ = n. shirt  เอือ้เฟ้ือ = v. to help 

เกลื่อน = adv. widely, dispersedly  เขือ่น = n. dam  เคลื่อน = v. to mobilize  

เงือ่นไข = n. conditions, terms  เฉือน = v. to cut เดอืน = n. month ไสเ้ดอืน = centipede 

เตอืน = v. to warn, to remind  สะเทอืน = v. to be affected เถื่อน = adj. rough, violent  

เป้ือน = adj. dirty, contaminated with เพื่อน = friend  เหมอืน = adj. same, same as 

เยอืน = v. to visit เรอืน = n. house cls. watch เลื่อน = v. to slide, to push  

เคอืง = vi. to be irritated เครือ่ง = n. machine, item เชื่อง = adj. tame  

ประเทอืง = Prathueang  เนื่องจาก = conj. due to กระเบือ้ง = tile ขนมเบือ้ง  

เปลอืง = vt. to waste  เฟือง = n. cog, gear  เมอืง = n. city เหมอืง = n. mine  

รุง่เรอืง = adj. properous เรือ่ง = n. story, subject เหลอืง = yellow   

เชื่อม = v. to join, to connect เสื่อม = v. to deteriorate, to degrade เอือ้ม = v. to reach out 
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เชอืก = n. rope   เงอืก = n. mermaid   เหงอืก = n. gum  

เทอืกเขา = n. ridge  เปลอืก = n. skin, cover, shell  เผอืก = n. taro  

เฝือก = n. splint  เหยอืก = n. jug  เลอืก = v. to choose เสอืก = v. to busybody 

เชอืด = v. to slaughter  เดอืด = vi. to be boiled   เดอืดรอ้น = adj. in trouble  

เลอืด = n. blood  เกอืบ = adv. almost   เคลอืบ = adj. coated with  

เฉื่อย = adj. slow, retarded เหนื่อย = adj. tired เปลอืย = adj. naked ยาวเฟ้ือย = adj. long  

เมือ่ย = adj. fatigue  เรือ่ย ๆ = adv. continuously    เลื่อย = n. saw  

The shorter counterpart is formed by adding -ะ to the back as in เออืะ. However, it is rarely used. 

By reading อ ี– อา and compressing together into a single syllable, we get a diphthong and it gets the 

written form as เอยี, with three parts surrounding the consonant symbol. It doesn’t change shape when 

followed by final consonant. Take note it is not pronounced the same way as English diphthong / ǝ/ as 

in “beer” /b ǝ/ or “hear” or “here” /  ǝ/. 

เกยีร ์= n. gear   เขีย่ = v. to put off to the side  เคลยีร ์= v. clear  

เชยีร ์= v. to cheer  อนิเดยี = India นาเดยี = Nadia  เตีย้ = adj. short (of height)  

เบยีร ์= n. beer   เบีย้ = n. interest   เปีย = n. ponytail  

เมยี = n. wife เลยี = v. to lick เสยี = adj. damaged, v. to lose  เหีย้ = n. monitor lizard  

ตะเกยีง = n. lamp เกลีย้ง = adj. completely wiped out  เคยีงขา้ง = v. to side with  

เชยีงใหม่ = Chiangmai  เชยีงราย = Chiangrai เดีย้ง = (slang) to die เตยีง = n. bed เทีย่ง = noon 

เถยีง = v. to argue  เฟ่ียงทิง้ = v. to throw away  เรยีง = v. to arrange  

เลีย่ง = v. to refrain from เยีย่งอยา่ง = n. role model  เหวีย่ง = v. to swing  

เสยีง = n. sound, voice  เสีย่ง = n. v. risk   เอยีง = adj. v. slant 

เขยีน = v. to write เฆีย่น = v. to whip เจยีร = v. to weld metal เดีย๊น = I (for lady-boy)  

เทยีน = n. candle เนียน = adj. like real เบยีดเบยีน = v. to bully, to take advantage of   

เปลีย่น = v. to change, to replace  เพยีร = v. to be determined เพีย้น = adj. strange  

เรยีน = v. to learn, to study   เหรยีญ = n. coin  

เลยีน = v. to copy, to tease, to mock  เลีย่น = adj. to be sick or bored of (taste)  
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เวยีน = v. to circulate  เวยีนหวั = adj. giddy เซยีน = n. deity, expert  เกษยีร = v. to retire  

เฮีย้น = adj. mystical, odd, strange 

เกรยีม = adj. completely burnt   เจยีม = v. to act modestly or humbly  

เตรยีม = v. to prepare, to get ready  เทยีม = adj. artificial กระเทยีม = n. garlic 

เตม็เป่ียม = adj. to be rich in, filled with เยีย่ม = v. to visit, adj. brilliant, excellent 

เหลีย่ม = n. edge, sharp end    เสยีม = n. trident เอีย่ม = new เหีย้มโหด = harsh 

ตะเกยีกตะกาย = v. to try very hard  เจีย๊ก = n. monkey’s sound  

เปียก = adj. wet    เป๊ียก = adj. small-sized เรยีก = v. to call, to address  

ตะเกยีบ = n. chopsticks   เจีย๊บ = adj. very sweet  เสยีบ = v. to insert 

เปรยีบเทยีบ = n. comparison   เนียบเนียน = adj. smooth เพยีบ = adv. a lot  

เหยยีบ = v. to step    เรยีบ = adj. flat   เลยีบ = v. to skirt   

เกลยีด = v. to hate, dislike เครยีด = adj. stress เฉียด = v. to graze, to approach  

เหยยีดหยาม = v. to abuse เวยีตนาม = Vietnam เสยีดส ี= v. to glide against  

เกีย่ว = v. to hook  เกีย่วกบั = prp. about เชยีว = quite, very เดยีว = only one 

เคยีว = n. sickle  เขีย้ว = n. fang  เคีย้ว = v. to chew เขยีว = adj. green  

เฉี่ยว = v. to slightly rub against   ไขเ่จยีว = omelet เดยีวดาย = adj. lone  

ก๋วยเตีย๋ว = Kwaytiao  ไปเทีย่ว = v. to hang out, to go for holiday   

เหนียว = adj. sticky  ขีเ้หนียว = adj. stingy     เปลีย่ว = adj. quiet เปรีย้ว = adj. sour เบีย้ว = 

adj. twisted, (slang) to not comply with agreement  เพรยีว = adj. good-figured  

เหมยีว = n. meow  เยยีวยา = v. to heal เหยีย่ว = n. hawk ไมเ้รยีว = n. cane  

เลีย้ว = vi. to turn at a corner เสยีว = v. to feel uneasy เสีย่ว = (slang) outdate  

เสีย้ว = n. minute portion of เอีย่ว = involvement, share เหีย่วยน่ = v. to wrinkle 

Miscellaneous Section – Tone Rules, Final Consonants, Diphthongs and Loanwords 

Now, we already learned how to spell out all the possible sound combination of syllables. As you may 

have already seen, words that are spelled differently from the basic spelling, with more complicated 

symbols, are shown their pronunciation with basic spelling in bracket, clearly showing each syllable, for 
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example, พฤหสับด ี(พะ – ร ึ– หดั – สะ – บะ – ด)ี. In this last section, we will be looking at the general 

pronunciation for words with more sophisticated spe  ing. But before that,  et’s get used to terminology 

in Thai writing. 

พยญัชนะ 
สระ 
ตวัสะกด 
วรรณยกุต์ 
เสยีงวรรณยกุต ์
เสยีงสามญั 
เสยีงเอก 
เสยีงโท 
เสยีงตร ี
เสยีงจตัวา 
เครือ่งหมายวรรณยกุต์ 
ไมเ้อก 
ไมโ้ท 
ไมต้ร ี
ไมจ้ตัวา 
ไมห้นัอากาศ 
สระ ไอ ไมม้ลาย 
สระ ใอ ไมม้ว้น 
ไมไ้ต่คู ้
ไมย้มก 
การนัต ์/ ทณัฑฆาต 

พะ – ยนั – ชะ – นะ 
สะ – หระ 
ตวัสะกด 
วนั – นะ – ยกุ 
เสยีง – วนั – นะ – ยกุ 
เสยีง – สา – มนั 
เสยีง – เอก 
เสยีง – โท 
เสยีง – ตร ี
เสยีง – จดั – ตะ – วา  
เครือ่ง – หมาย – วนั – นะ – ยกุ 
ไม ้– เอก 
ไม ้– โท 
ไม ้– ตร ี
ไม ้– จดั – ตะ – วา 
ไม ้– หนั – อา – กาด 
สะ – หระ – ไอ – ไม ้– มะ – ลาย 
สะ – หระ – ไอ – ไม ้– มว้น 
ไม ่– ไต่ – คู ้
ไม ้– ยะ – มก 
กา – รนั / ทนั – ทะ – คาด   

Initial Consonant 
Vowel 
Final Consonant 
Intonation  
Tones 
Common (level) tone 
“1st” Tone (Low) 
“2nd” Tone (Fa  ing) 
“3rd” Tone (High) 
“4th” Tone (Rising) 
Tone Marks 
Maay Eek  อ่ 
Maay Thoo   อ ้
Maay Trii  อ๊ 
Maay Cattawaa อ๋ 
Maay Han-Ar-Kaat อ ั
Maay Ma-Laay  ไอ 
Maay Muan  ใอ 
Maay Tay Khuu อ ็
Repeater   ๆ 
Silence Marker  อ ์

 

Due to substantial amount of foreign loan words, especially from Pali-Sanskrit and recently from English, 

there are more than one way of spelling the same sound, by using different duplicate consonants or different 

final consonants of the same articulation spot. Thai words are spelled such to reflect the origin of the words, 

even though certain foreign sounds may not exist in Thai.  

 

More about Final Consonants 

Again, do take note that the final consonants are unlike English such that you do not burst out the aspirated 

sound at the end of the word even the word may be spelled with aspirated final consonant.  
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แมก่ก (Velar Stop) The basic Thai words are spelled with ตวัสะกด –ก.   

-ก โลก มาก  - ข เลข สุข  - ค โรค โชค -ฆ เมฆ 

แมก่ด (Alveolar Stop) The basic Thai words are spelled with ตวัสะกด –ด. 

-ด  เจด็  บด รด -ต  จติ  ชวีติ   -ฎ  กฎ   -ฏ  ปรากฏ 
-จ  ขีเ้กยีจ  อาจ  -ช  ราช  พชื  -ฐ  รฐั  -ฑ  ครฑุ  
-ฒ  วุฒ ิพฒันา  -ถ  รถ นาถ  -ท  บาท   -ธ  โกรธ   
-ศ  อากาศ  ประเทศ  -ษ  โทษ  กระดาษ -ส  รส   - ซ ก๊าซ 
-ต ิ ญาต ิ ชาต ิ -ตุ  เหตุ   -ทธ พุทธ  - ตร บตัร 

แมก่บ (Labial Stop) The basic Thai words are spelled with ตวัสะกด –บ. 

-บ  สบิ   -ป  บาป  รปู  -ภ ลาภ 
-พ  ภาพ   -ฟ  กรา๊ฟ  ยรีาฟ 

แมก่น (Alveolar Nasal) The basic Thai words are spelled with ตวัสะกด –น. 

-น  คน กนิ หนิ ดนิ   -ณ  คุณ คณู  -ร  การ  อาหาร 
-ญ  เชญิ ชาญ   -ล  กาล   -ฬ  วาฬ 
 
แมก่ม (Labial Nasal)  The basic Thai words are spelled with ตวัสะกด –ม. 

-ม สม้ เตม็  - ม ิ ภมู ิ  

แมก่ง (Velar Nasal) There is only one final consonant for this group. ตวัสะกด –ง. 

-ง สอง จง โกง 

*Tones for English Loanwords 

Technically, English Loanwords should be spelled without tone marks, since English is not tonal. In 

English language itself, the tone varies depending on the context of the sentence.  

Let’s  ook at the word “food” and consider these two statements.  

 “There is food.”  (slight falling tone)  ฟูด (เสยีงโท) ฟู่ 

 “Is there food?” (slight high/rising tone)  ฟู้ด (เสยีงตร)ี ฟู้ 
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You might have seen restaurant signboard with word “seafood” written as ซฟูีด or ซฟู้ีด. 

Generally, English words with dead syllable are read with เสยีงตร ีeven when not used as question. Do 

you know why? One possible reason is that dead syllables are rarely seen with tone marks, with 

exception for slang or onomatopoeic/mimic words. By reading English loanwords with เสยีงตร,ี it can 

reduce the likelihood of overlapping with the already existing words of native or Indic origin. 

 บดั (time, moment) บตัร (card)  รถบสั (bus)  ครบั คลบั (club) 

 ชดั (clearly)  ชาต ิ(nation)  ชารจ์ (charge) ชารต์ (chart) 

 คดั (to select)  คาด (to expect) คารด์ (card) คารต์ (cart, kart) 

 เลข (number, digit) เลก็ (small)  เลค (Lake) เมฆ (cloud) เมค (make) 

 เมษ (Aries)  เมด็ (seed)  เมตร (metre) 

 เสพ (to consume) เซฟ (save, safe) กราบ (to kowtow) กราฟ (graph) 

 เทพ (deity)   เทป (tape)  แบต็ (battery)  แบทแมน (Batman)  

Live Syllable will be read with เสยีงสามญั. Final syllable of the word may be read with เสยีงโท. 

 โจอี ้  เซน็ทรลั  โลชัน่   โซโล 

 เบอรเ์กอร ์ คอมพวิเตอร ์ คอรปัชัน่  โรบนิสนั 

More of Consonant Clusters 

 Previously we have already seen that only initial consonant combined with –r (–ร) –l (–ล) are 

true consonant clusters which are read within a single syllable. Other pair will form pseudo-cluster, with 

first initial consonant being read unstressed with an inherent สระ อะ. Note that the leading consonant 

may not have impact on the tone of the low class consonant that comes after. 

 สปา (สะ-ปา) สตาร ์(สะ-ตา) สตเีว่น (สะ-ต-ีเว่น) สมธิ (สะ-มดิ) สวเีดน (สะ-ว-ีเดน)  

สวชิ (สะ-วดิ) คนอร ์(คะ-นอ) คณติ (คะ-นิด)  แสลม (สะ-แลม)  
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 However, final consonant cluster may not come at the end of the words. Thai language does 

not allow consonant cluster at the end of the word and therefore we use silence marker to mark out the 

unpronounced sound. Sonorant + Stop ending (-nk, -nd, -nt, -mb, -mp, -ld, -lt,) will be read with เสยีงตร ี

as if the silenced final consonant acts as ไมต้ร.ี  

 ฟาสต ์(ฟ้าด) ครสิต ์(ครดิ) มาสค ์(มา้ด)   แบรนด ์(แบรน) โดนลัด ์(โด-นัน่)  

ลงิค ์(ลิง้) พงิค ์(พิง้) อพารท์เมนท ์(อะ-พา้ด-เมน้) ปมัพ ์(ป ัม๊) จมัพ ์(จัม๊) 

ปรนิท ์(ปริน๊) ปรนิซ ์(ปริน๊) มนิท ์(มิน้)   ลฟิท ์(ลบิ)  

 

The silent marker การนัต ์is also to mark unpronounced sound in the original language. In English, final 

‘r’ and ‘w’ are not pronounced. When they come into Thai script, การนัต์ is assigned onto ร and ว to 

indicate the original spelling.  

บาร ์ มารค์ สมารท์  ปีเตอร ์ โชว ์ ชอวน์ คอรน์ จอหน์ เกริล์ เบริด์ 

(บา) (มา้ก) (สะ-มา้ด) (ปี-เตอ้)  (โช) (ชอน) (คอน) (จอน) (เกอว) (เบิด๊) 

Bar Mark Smart  Peter  Show Shawn Corn John Girl Bird  

More about Diphthong or Semivowel-Consonant Ending 

แมเ่กย These are basically diphthongs or complex vowels ending with semivowel [y] or vowel [i]. 

English words which end with However unlike the English counterpart, Thai sees -ย as –y and never 

as –i อ,ิ therefore it any final consonant ending after /i/ diphthong will never be followed by a sound 

final consonant and the ending consonant will be marked silent, even for vowel ไ-. 

Note that the English diphthong /eɪ/ as spell in –ay does not exist in Thai. It is spelled with silent 

marker on ย as เ-ย ์to reflect the original spelling while it is simply pronounced as เ-.  

(There is diphthong that combines เอ + อ ีin Thai.) 

May /mei/ เมย ์  Play /plei/ เพลย ์ Gay /gei/ เกย ์  
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When followed by final consonant, the it is spelled simply with เ-. Sonorant + Stop ending (-nk, -nd, -nt, 

-mb, -mp, -ld, -lt,) will be read with เสยีงตร ีas if the silenced final consonant acts as ไมต้ร.ี  

 Main /mein/ เมน brake /breik/ เบรค lane /lein/ เลน  paint /peint/ เพนท ์

เอย = เออ + อ ี เคย เนย สงัเวย  ชดเชย  กระเทย  เหมย่ เสย 

ออย = ออ + อ ี ทอย บอย หอย  ลอย ลอยด ์ ชอยซ ์ วอย  วอยซ ์ 

   คอย คอยน์ คอยล ์ พอย พลอย พอยนท ์ 

อุย = อุ + อ ี คุย ลุย หลุยส ์ ถุย สุ่ย ปุ๋ ย 

อวย = อวั + อ ี  รวย สวย มวย  ช่วย 

เออืย = เออื + อ ี เหนื่อย  เลื่อย  เมือ่ย 

ไอ = อะ + อ ี  ไลน์ (ลาย) ไลท ์(ไล)้  ไลม ์(ลาม) สไปรท ์ (สะ – ไปร)๊ 

   ไกด ์(ไก๊) ไฟล ์(ฟาย) ไนท ์(ไน้) ไทม ์(ทาม) ไฟลท ์(ไฟล)้ 

   ไมค ์(มัย้) ไมล ์(มาย) ไวท ์(ไว)้ ไวน์ (วาย) ไพรซ ์(ไพร)้  

แมเ่กอว  These are basically diphthongs or complex vowels ending with semivowel [w] or vowel [u]. 

English words which end with However unlike the English counterpart, Thai sees –ว  as –w and never 

as –i อู, therefore it any final consonant ending after /u/ diphthong will never be followed by a sound 

final consonant and the ending consonant will be marked silent, even for vowel เ-า. ล is sometimes 

read as ว at the end of the word as well. 

อาว เอา = อา + อ ู

ดาวน์ ทาวน์ คลาวน์  เซานด ์ (ซาว)  ฟาวล ์(ฟาว)  บราวน์ (บราว) 

เอาท ์ เฮาส ์ เมาส ์ เมาท ์ เมานท ์ เคานท ์ บลัค ์(เบ๊า) ซลัท ์(เซา้) 

เอว เอล = เอ + อู    แอว แอ + อ ู

เซล็ เรล เมล เชล็ เลว  แมว แนว แชนแนล แคล  

เบลท ์(เบ๊ว) เฮลพ ์(เฮว้) เซ๊ลฟ์ (เซ๊ว) แซว แซลมอ่น  
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อวิ อลิ = อ ิ+ อู 

ฮลิ (ฮวิ)  นิว มวิสคิ กรลิ (กรวิ) จลิ (จวิ)  ชลิ (ชวิ)  ชลีด ์(ชวี) 

ควิท ์(คิว้) ดวิค ์(ดิว๊) ซลิค ์(ซิว้) มลิ (มวิ) มลิค ์(มิว้) รลี (รวี) 

เอยีว เอยีล = อ ี+ อา + อู  

เกีย๊ว เตีย๋ว เดีย๋ว เชยีว เคยีว อมิพเีรยีล มอนเทรยีล เกเบรยีล 

โอว โอล โอ + อ ู     

โกล โฮลด ์ โซลด ์ โจว โกลด ์ โกลเดน้ 

ออล ออ + อ ู    เออ + ล (Sometimes read as เอิน้) 

ฮอล มอล คอล วอล วอลเล่ย ์ เกริล์ เคริล์ แอ๊ปเป้ิล ดบัเบิล้ ทรปิเป้ิล 

 

รร ร-หนั 

กรร กรรไกร  บรรทุก  บรรยาย บรรเลง  สรรเสรญิ พรรค   

วรรณ วรรณคด ี สุวรรณภูม ิ กรรม  ธรรม  สรรพ  อรรถ  

 

Sounding Out the Final Consonant 

As you have already seen, Thai does not sound out the English-     ‘ ’  ‘ ’  ‘ ’  ‘ ’                   w   . I  

languages like Japanese, Korean and Chinese, these final endings are sounded out by carrying over to an extra 

syllable by adding a weak vowel a                     . F    x       ‘b  ’ w    b            ‘b -  ’  ‘  c ’ 

w    b            ‘   -  ’  ‘     ’ w    b            ‘    -  ’           . I                  c         w    b  

kept as silent stop at the last syllable of the word. However, in a compound word, English-like final ending 

will be read out by carrying to another syllable with an unstressed vowel of สระ อะ    ‘       ’ w          c    

element of the compound. 

Example, ชสี (ชีด้)  ชสี- (ชีด้ – สะ)  ชสีเคก้ (ชีด้ – สะ – เคก้) 

 อากาศ (อากาด)  อากาศ- (อา – กาด – สะ) อากาศยาน (อา – กาด – สะ – ยาน) 

  จติ (จดิ)  จติ- (จดิ – ตะ)  จติแพทย ์(จดิ – ตะ – แพด) 

  ราช (ราด)  ราช- (ราด – ชะ) ราชการ (ราด – ชะ – การ) 
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  ผล (ผน)  ผล- (ผน – ละ)  ผลไม ้ (ผน – ละ –ไม)้ 

  กจิ (กดิ)  กจิ- (กดิ – จะ)  กจิกรรม (กดิ – จะ – กมั) 

  สุข (สุก)  สุข- (สุก – ขะ)  สุขภาพ (สุก – ขะ – พาบ) 

Words that end with consonant cluster will have the silent marker removed and both clusters will be 

read out as pseudo-cluster to link up with the second element in the compound word. 

วทิย ์(วดิ) วทิยาลยั (วดิ – ทะ – ยา – ไล)  สตัว ์(สดั)     สตัวแพทย ์(สดั – ตะ – วะ – แพด)  

ทศัน์ (ทดั) ทศันาจร (ทดั – สะ – นา – จอน) ทนัต ์(ทนั)    ทนัตแพทย ์(ทนั – ตะ – แพด) 

ศาสตร ์(สาด) ศาสตราจาร (สาด – สะ – ตรา – จาน) ทรพัย ์(ซบั)   ทรพัยากร (ซบั – พะ – ยา – กอน)  

สวสัดิ ์(สะ – หวดั) สวสัดกิาร (สะ – หวดั – ด ิ– กาน) สทิธิ ์(สดิ) สทิธบิตัร (สดิ – ท ิ– บดั)  

 


